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הגיליון. מופיע שבו בשבוע הקודמות

1 9 0 2
מנחמיה. נוסדה — 25.12

1905
 מכס התנקשות׳בחיי בוצעה — 19.12

פוליטיים. מניעים מתוך בפאריס, נורדאו

1916
 ה* על־ידי נכבשה אל־עריש — 21.12
בריטים.

סולד הנרייטה
20.12.1940

1917
 ה־ הוקמה בברית־המועצות — 20.12
 של צו פי על הציקה החשאית מישטרד.

 שנים ארבע שכעבור הציקה, בראש לנין.
דרז׳ינסקי. פליכס הוצב לנ־ק־ורד הפכה

1916
ובח מכוננת אסיפה התכנסה — 21.18

ב ארץ־ישראל. ליהודי זמני בוועד רה
לאסיפת-הנבחרים. שמה הוסב 1920 אפריל

1919
לנ הגיעה רוסלאן הספינה — 19.12

 מברית־המועצות. עולים 621 ועליה יפו מל
השלישית. העלייה החלה

1920
 נפרדו, אירלנד ודרום צפון — 23.12

 ושתיהן משלה פרלמנט מהן אחת לכל
בריטית. בחסות

1922
סוביי רפובליקות 14 נציגי — 20.12

 את ומייסדים במוסקווה מתכנסים טיות
ועצות. ברית־המ

1955
מפר הבריטי העליון הנציב — 21.12

 בת מחוקקת מועצה להקמת תוכנית סם
 הישוב יהודים. שבעה ובה חברים 28

ההצעה. את דוחה
 הא- של שתיק האנזיץ החייל — 22.12

באוהל.. הוצג שק

1957
 בלוס־אנג׳לס בכורה הצגת — 22.12

 ושבעת שלגיה דיסני וולט של סירטו של
הגמדים.
 השדה פלוגות הפו״ש, נוסד — צ3.12

ההגנה. של

1958
 של הראשון הגליון הופיע — 20.12
.1949 עד שהופיע הצה״ר ביטאון המשקיף,

1949
 ומחזאי סופר צ׳פק, קארל — 25.12

.48 בגיל נפטר מסריק, של מזכירו צ׳כי,
, *1 _ _ _ _ _

1940
 הולדתה יום חגיגות נפתחו — 20.12

סולד. הנריאטה של 80ה־
 שכר״ להגבלת חוק פורסם — 22.12

ב הספסרות בשל בארץ־ישראל, הדירה
דירות.

1941
הרו בחזית התבוסה בגלל — 19.12

ה צבאו, רמטכ״ל את היטלר מפטר סית
 סמכויות את ונוטל ברויכיטש, פון גנרל

הצבא. על הפיקוד
 ליפאן. נכנעה הונג־קונג — 25.12

הבריטים. על־ידי נכבשה בנגזי

1945
 על עזה אווירית התקפה — 25.12

בחג־המולד. ברלין
 הוצג עליכם שלום מאת החולב טוביה
 פינקל ושמעון ברטונוב יהושע בהבימה.
הראשיים. בתפקידים מתחלפים

1945
 גורשו ולח״י אצ״ל אנשי 55 — 02.12:

לאריתריאה. מלטרון
 אלף 23 העניק טרומן הנשיא — 12.12

 לפליטים לארצות־הברית רשיונות־כניסה
מאירופה. יהודים
ש הראמריקאי המשור סאונד, עזרא
 כחולה־ הוכרז במולדת, בבגידה הואשם

לדין. להעמידו שאין נפש
ה המחנה מפקד פטון, ג׳ורג׳ הגנרל
 ב- פציעה בעיקבות מת ,15,־ד אמריקאי

תאונת־דרכים.

שפירא חרמן צבי
22.12.1953

 סנש תנה המעפילים אוניית — 25.12
 252 והעלתה הבריטי, ההסגר את פרצה
נהריה. בחוף עולים

1948
 הע- על החליטה הממשלה — 22.12

ל הרצל זאב בנימין של עצמותיו לאת
ישראל.

 המצרי הפולש לסילוק חורב מיבצע
מצ מטרות הפציץ חיל־האוויר מהנגב.

ה בחוף מטרות הפגיז וחיל־הים ריות
מצרי.

1951
 הימאים שביתת הסתיימה — 24.12
בישראל.

עצמאית. כמדינה הוכרזה לוב

1955
ה הקרן מייסד של ארונו — 22.12

 מגיע שפירא, הרמן צבי לישראל, קיימת
ללוד.

 ראש סגן ביריד״ לוורנטי — 23.12
להורג. הוצא ברית־המועצות ממשלת

1960
 מסקנות את אישרה הממשלה — 25.12

 לבון פינחס נתן לא שלפיה השיבעה, ועדת
העסק־הביש. לביצוע ההוראה את

1966
ב אסיה אלופת ישראל — 20.12

תאי נבחרת על שגברה אחרי כדורגל
לבנגקוק.. לנד

1967
 רומניה בין מיסחרי הסכם — 19.12
בירושלים. נחתם לישראל

 אוסטרליה, ממשלת ראש — 20.12
ביתו. ליד בחוף בים טבע הולט, הרולד

 עולה נח״ל־סיני היאחזות — 23.12
הקרקע. על

1970
הקומוניס המיפלגה מזכיר — 21.12

 ונשיא גומולקה ולדיסלב הפולנית טית
מתפקידם. סולקו ספיכלסקי מריאן פולין

 דן בלנינגראד בית־המישפט — 24.12:
 אדוארד ואת דימשיץ מארק את למוות

לנינגראד. מישפט נאשמי קוזניצוב,
 בשם נודע אשר בנזה, אליסה — 25.12
 מועד את להיטלר שגילה המרגל ״ציצרו״,

 נפטר לנורמנדיה, בנות־הברית פלישת
.66 בגיל

 לרגל הפסקת־אש הוכרזה בוויאט־נאם
המולד. חג

1971
 כמזכיר נבחר ולדהיים קורט — 22.12

האו״ם. של הכללי

1972
מתפ התפטר וייצמן עזר — 21.12.

החרות. תנועת הנהלת כיושב־ראש קידו
ה מהנדס טופולב, אנדרי — 23.12

 הקרוי המטוס וממציא הסובייטי מטוסים
.84 בגיל נפטר שמו על

1975
 בחסות נפתחה ג׳נבה ועידת — 21.12,

האו״ם.
 נועד אבן אבא שר־החוץ — 22.12

גרומיקו. אנדרי הסובייטי שד־החוץ עם

1974
 מאשר האמריקאי הקונגרס — 19.12

 כסגן־נשיא. רוקפלר נלסון של מינויו את
 לה יש ארצות־הברית בתולדות לראשונה

העם. על־ידי נבחרו שלא וסגן־נשיא נשיא
 מנעו מוסתים שכולים הורים — 21.12

באוניבר הרצאה מלשאת דיין משה בעד
בר־אילן. סיטת

1976
 רבץ יצחק ראש־הממשלה — 20.12

 שר־הביטחון התפטרותו. את לנשיא הגיש
התמודדותו. על הודיע פרס שמעון

 את מינה קארטר הנשיא — 23.12
כשר־החוץ. ואנס סיירוס

1977
 בגבול הטובה הגדר נפתחה — 21.12

לבנון.
 תוכנית את אישרה הממשלה — 22.12

 ל־ להביא ראש־הממשלה שעמד השלום
במצריים. בפגישתם אל־סאדאת אנוור

 בגין מנחם ראש־הממשלה — 24.12
לאיסמעליה. הגיע

 איבר מוחמד את מינה מצריים נשיא
כשר־החוץ. כאמל הים

מכחכים
)8 מעמוד (המשך

 שר־ של השתתפותו בדבר ידיעה סמה
 בנק שערך במסיבה הורביץ ייגאל האוצר

 כי צויין שבה בתל־אביב, קונטיננטאל
כמיל של בסכום הסתכמה המסיבה עריכת

 המסיבה, כי העלה נוסף בירור ל״י. יון
 עלתה מגרמניה, אורחים לכבוד שנערכה

זה. מסכום כרבע רק

ם מרקד!<ח דיוני ט צ א ב
 שהופגנה הספורטיבית הרוח על

תל־ הפועל שבין הדרבי במישחק
 באמצעות תל״אביב, למכבי אביב
ויריקות. מכות

 באיצ־ ציבוריות מרקקות להתקין יש
והאו הצופים קהל לשימוש — מדיונים

 המיג- בשולי מייוחדות ומרקקות הדים,
השחקנים. לשימוש — רש

 מיש- של מייוחדות יחידות להציב יש
 לבין השחקנים בין כחייץ הגבול, מר

ל- שתוכשר קומנדו יחידת ולהקים הקהל,

ם רסלני *כדו ! ! 
לירוק נא

 משולי קדימה, לפרוץ בילבד: זו מטרה
 שבו הרגע באותו בדיוק למרכזו, המיגרש
 כל על לסוכך כדי הסיום, שריקת נשמעת

 שחקני בין להפריד וכדי ושחקן שחקן
היריבות. הקבוצות שתי

 והירי- המכות מתקרית שלי הלקח זהו
שעבר. בשבוע קות

תל-אביב הרמן, גדי

נגוב □1ע
 הדוקטור עם הראיון בעיקבות

 שהפכה הערביה על רפפורט, חנן
הזה״ (״העולם מאמע אידישע

2204.(
 י נערו הראיון כי בטעות נרשם בכותרת

 להיות: צריך רפפורט. נתן הפרופסור עם
רפפורט. חנן הדוקטור

אדמיניסטרטיבי, מנהל לוין י.
ירושלים סאלד, הנרייטה מכון

ם ״ז רג ב יע*דאד נוסח די
ההפלות. בחוק התיקון אפרופו

הלי ד׳מיפלגה אליבא ליברלי, מיהו
 אגודת־יש- —אוייביו את האוהב ברלית?

עקרונותיו. ואת עצמו את ושונא — ראל
 תשחד אם י הגון פוליטיקאי ומיהו

לחכימא. ודי אמונים. לך ישמור אותו,
 צריך ההפלות בחוק הדיון בעיקבות אגב,
 הישנה בהצעתו הרצינות, ובמלוא לעיין,

 גדופר, (״פייסי״) פסח חבר־הכנסת של
שמצ הח״כים בכנסת. פסיכיאטר להעסיק

 של לעצתו בוודאי יזדקקו נאנס פונם
הנפש. לבריאות מומחה

תל־אביב דווידי, א.
• • •

מר בד. א א בי מותמד הנ
 ועל המעונה היהודי העם על

הקדושה. ארץ״ישראל
 כי בעיתונכם תפרסמו אם לכם אודה
המא של הספרים בספר מוחמד, הנביא

 לבני-יש- הארץ את יעד המוסלמי, מין
 האיס- נביא אומר הרכסים בבשורת ראל.
 את המעונה לעם הורשנו כך ״אחר לם:

ונת ומערבה, מיזרחה את הקדושה, הארץ
 לבני־יש־ ריבונך של ההבטחות כל קיימו
 שהש- עד בסבלנות חיכו אשר על ראל
והע וקנייניו, בנייניו על פרעה את מדנו
 הים.״ בתוך ביבשה בני־ישראל את ברנו

 אוניברסיטת אדר, משה ד״ר
רמת־גן בר־אילן,

2207 הזה העולס


