
.90 בגיל נפטר טוסקניני תורו
 בפינוי השני השלב הסתיים — 22.1

ישראל. על־ידי סיני האי חצי

1958
לאי הכביש סלילת !.סך־־-״הסתיימה ~

לת.

1961
 מפכ״ל שהיה מי סהר, יחזקאל — 16.1

 ב־ שקד עדות בעוון הורשע המישטרה,
 שורת נגד בן־גוריון עמוס של מישפטו

 מאסר חודשי לתשעה ונידון המתנדבים,
לירות. אלף 15 של ולקנס

 שהיה מי לומומבה, פאטריס — 17.1
נרצח. קונגו, ממשלת ראש

 הושבע קנדי פיצ׳גראלד ג׳ון — 20.1
ארצות־הברית. של 35ה־ כנשיא

אופק. אירגון נוסד — 21.1

1964
 עבאס מחמוד המיצרי הטייס — 10.1
 בישראל מטוס־אימונים עם נחת חילמי,
מיקלט. וביקש

1970

מכתבים
)8 מעמוד (המשך
 וצלבנים, ערבים רומאים, אנטיוכוס, תלמי,

זרות. מעצמות — המודרנית ובתקופה
 הוצאה השונות החלוקה בהצעות גם

 ״המדינה של שילטונה מתחום הרצועה
 שבתקופות להזכיר, הראוי מן שבדרך״.

 עדנה ליהודים היתד. שונות היסטוריות
 ורצפות עתיקים בתי־כנסת ושרידי
 אד הרצועה, ערי ברוב מצויים נהדרות

 זרה היתח שבה האונלוסיה ומעולם מאז
 מצרים. ללא זה ארץ בחבל ושלטה
 קמפ- שבהסכמי הוא, טבעי *י לכו׳

 האוטו- מן כחלק הרצועה הוכרה
 דהלג הדוקה זיקה עם הפלסטינית, נומיה

 אברהם ח״כ של הצעתו היא טבעית יאד
 את הרצועה מן לפנות המערך, מן כץ־עוז

 אחרי בה שהוקמו היהודיים היישובים
ששת־הימים. מילחמת
 בנגב היישובים ועיבוי הרצועה פירוז
 עשויים דרום״) חבל (״תוכנית המערבי

 ולפתור מצריים עם השלום הסכם את לחזק
ואוכלוסייתו. החבל בעיית את

תל־אביב יד!כ, דן
ס ס •

ר על •ונוחם ב׳

נפט גולדברג לאה המשוררת — 16.1
.59 בגיל רה

 האי על השתלט צה״ל כוח — 2.^1
 למיפרץ מים־סוף בכניסה השוכן שדואן
 שעות, 36 אחרי לארץ חזר הכוח סווים.

 מכ״ם מיתקן הכולל רב, שלל כשברשותו
מצריים. שבויים 62ו־ חדיש, ימי

1972
באתר־ההחלקה הרכבל הופעל — 1

לדוו־סלז־ם עור
 הסלחני יחסם על מוחה קורא

 לאולסי אמצעי״התיקשורת של
ויליאמס. וארל פרי

 האובייקטיביות חוסר את להבין לי קשה
להת הנוגע בכל אמצעי־התיקשורת של

 מכבי כדורסלני שני של המחפירה נהגותם
 במייו־ ויליאמס. וארל פרי אולסי תל־אביב,

 הוד גידעון שדר־הדדיו על אני תמה חד
 שהתעלמו ארבל, יורם איש־הטלוויזיה ועל

 וויליאמם, פרי של מהתנהגותם לחלוטין
 לעברם שהוטחו הקללות את והדגישו וחזרו
 מן התעלמות זוהי מצדיקן). אני (שאין

 עשו האלה הכדורסלנים ששני העובדה,
 להסתיים היד, שיכול בריונות, מעשה
באסון.
העונש כנגד הטענה את גם להביו קשה

נשיא ,יה


