
1947
 אוניית הגיעה הארץ לסופי — 31.5

 המעפילים אוניית הלוי. יהודה המעפילים
 500כ־ ועליה מארוקו עולי של הראשונה

עולים.

ה אירע מה א מ  וראשית מאי סוף של בשבוע ׳20ה־ ב
ר זה חדש במדור יוני! קו ס  מן כמה הזה״ ״העולם י

ת השנים 78ב־ שאירעו המאורעות מו ד  שבו בשבוע הקו
הגיליון. מופיע
1909
 תיל״ לייסוד הראשון הצעד — 30.5

 הראשונים המיגרשים 60 הוגרלו אבים.
שכו להקמת תוכנית והוגשה באחזזת־בית

יפו. ליד מגורים נת
1915

לוג־ על הראשון האוויר הפצצת — 1.6

ב צנוע בטכס נערכו הנישואין הברית.
מונטס. הצרפתית עיירה

1939
 אריה השוטר, הלודית נערכה — 30.5

 משיום האצ״ל על־ידי שנרצח פולינסקי,
 מחלוקת גרם זה רצח בהלשנה. שנחשד

 התבטאה אשר המאורגן, לישוב האצ״ל בין
 ראשי השתתפו ישבה פולינסקי, בהלווית
הישוב.

1940
ב שהחל דניקרק פינוי הושלם — 3.6

 צרפת בריטניה, חיילי אלף 340 במאי. סב
 בריטניה לנימלי בשלום הגיעו ובלגיה

 בריטיות מילחמה אוניות של סיפונן על
האבי אזרחיים. .בריטים ישיט כלי 665ו־

 הרוגים אלף 13ל־ הגיעו לבריטים רות
 הגרמנים אבידות אך פצועים, אלף 50ו־

 חיל- מהפצצות וזאת ארבעה פי לפחות היו
המלכותי. האוויר

1941
 וב׳תי־הקפה המיסעדות נציגי — 3.6

ובישי האספקה, ועדת עם נפגשו בישראל
 בבתי־הקפה לאורחים להגיש הוחלט בה

קפה. איו יתה כוס לכל אחת סוכר קוביית
1942
 שיל הראשונה האלף הפצצת — 30.5

מטרות על הבריטי המלכותי חיל־האוויר

1948
 פקודת פירסם גורייון בן דויד — 31.5

לצה״ל. ההגנה הפכה שעל־פיר, יום,
 מגיעה ׳ראשונה ג׳יפים ׳שיירת — 1.6

 ה־ שלושת מונו בורמה. בדרך לירושלים
 אליהו — ישראל שיל הראשונים שגרירים

 פישר מורים בוואשינגטיון, אפשטיין(אילת)
בפראג. אבריאיל ואהוד בפאריס
1951
 שיל יודש־העצר טלאל, האמיר — 30.5

 שפוי ׳כבלתי רישמית הוכרז עבר-יהירדן,
בדעתו.
1952
 אשר והעורך, הסופר נפטר — 4.6
.63 בגיל ברש,

 לבית־החולים הפינה אבן הונחה — 5.6
בירושלים. עין־כרם בשכונת הדסה

1955
בינעי חיוג לראשונה הופעל — 31.5

 הגדולות הערים שלושת בין ישיר רוני
בישראל.
1958

ה תערוכת נפתחה בירושלים — 6.6
 מטרים 120 על משתרעת היא עשור.

איש. אלף 600 בה וביקרו מרובעים
1960
 היהודי- והמשורר הסופר ■נפטר — 30.5

פסטרנק. בוריס נובל, פרס בעל רוסי,
1961
לשיחה נפגש בן־גוריון דויד — 30.5

קאפקא פרנץ
3.6.1924

 מפצי־ ציפלין גרמניות ספינות״אוויר דון.
הבריטית. הבירה את צות

1917
 לרוסיה חוזר טרומפלדור' יוסף — 1.6
 ארץ־ישר־ את שיכבוש יהודי לגיון לארגן

אל.
1922

 של הדמים מאורעות בעיקבות — 3.6
 הבריטי שר־המושבות מוציא 1921 מאי

תסי המעורר ספר־לבן צ׳רצ׳יל ווינסטון
בארץ. הישוב בקרב סה

מדנרןרר! הגדול הפינוי
3.6.1940

1923
הבכורה הצגת בהביטה נערכה — 5.6

פינסקי. לדויד הנצחי היהודי של
1924

 .41 בגיל קאפקא פראנץ נפטר — 3.6
 שכתב הצ׳כי היהודי התפרסם יותר מאוחר

 שליקט, ברוד, מאכם ידידו על־ידי גרמנית
יצירותיו. את לאור והוציא ערך

1925
 דבר, של הראשון הגיליון הופיע — 1.6
 ברל בעריכת העובדים, הסתדרות עיתון

כצנלסון.
1936

 הסוציאליסטית הממשלה הוקמה — 4.6
ממ בראשות צרפת. בתולדות הראשונה

 היהודי- והמדינאי הסופר עמד זו שלה
 היה הראשון יוצעדו בלום ליאון צרפתי

 הנשק תעשיית ואת הבנקים את להלאים
בצרפת.
1937
 העיר את מפציצים הגרמנים — 31.5

 ׳תקיפת יעל כתגמול אלמריה הספרדית
 על־ דויטשלאנד הגרמנית המילחמה אוניית

הלויליסטים. ידי
 מווינדזור, הדוכס ,8ה־ אדוארד — 3.6

 וור־ ולים את ׳ליאשיה .נושא ■בריטניה, מלך
ארצות- מבולטימור, גרושה סימפסון, פילד

 קלן את תקפו מפציצים 1800 בגרמניה.
 90 תוך פצצות טון 1500 עליה והטילו
דקות.

1943
 הידוע, היהודי הבריטי השחקן — 1.6
 אזרחי, מטוס כאשר נהרג, הארווארד, לסלי
 על־ידי הופל ללונדון מליסבון טס שבו

נמ צ׳רצ׳יל וינסטון כי שחשבו הגרמנים,
בו. צא

1944
ה חיילי על־ידי ׳נכבשה רומא — 4.6
 הבריטי והמחנה החמישי האמריקאי מחנה

הגרמ מידי רומא כיבוש בזכות השמיני.
 אלפים 10מ־ למעילה של חייהם ניצלו נים

יהודים.
1945

 שיישב הקון, נורווגיה, מלך — 4.6
 לארצו חזר בלונדון, בגליות שנים חמש
הגרמני. הכיבוש בתום

1946
 בארצות־הברית העליון בית-הדין — 3.6
ב ללבנים כושים בין שההפרדה קובע

 אבן הונחה החוק. את נוגדת אוטובוסים
ברחובות. וויצמן למכון הפינה

 במלון קנדי, גץן ארצות־הבריית, נשיא עם
 שר־ נפטר בניו־יורק. אסטוויה וולדורף
 היה מינץ .58 בגיל מינץ, בנימין הדואר,
ישראל. אגודת פועלי מראשי

1962
 להורג הוצא אייכמן אדולף — 31.5

 פוזר ואפרו נשרפה גוויתיו רמלה, בכלא
 את דחה המדינה שנשיא אחר ים, בלב

שלו. החנינה בקשת
1963
 אוד הגנרל יחיל־האוויר מפקד — 30.5

 בישראל. האיו״ם משקיפי כראש מיונה בויל,
חיפה. אוניברסיטת נוסדה

1966
 סרבייר האמריקאית החללית — 2.6
מש והחלה הירח על רכה נחיתה נחתה
הארץ. לכדור צילומים דרת

1969
 אחרי נסגר האוהל תיאטרון — 1.6

פעילות. ישנות 45
1971

 ה־ מטוס א׳ת קיבלה אל־על — 2.6
שלה. הראשון ג׳אמבו

מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 ולא אין שבחיפה מעיד והריני מעולם

 בחיפה היו שעברו בשנים רציני. פשע היה
 הסגיר מהם (באחד בנק שוד מיקרי שני

 המישטרה עבודת וכל עצמו) את השודד
 קל לא. ותו זעירות לפריצות מצטמצמת

 רדומה, עיר שהיא לחיפה, מחמאות לחלק
 יתל- על המעיקות הקשות הבעיות ללא

 במקום, המישטרה למפקד ולהחמיא אביב,
 עצמו את להוכיח נדרש לא שמעולם
קשים. במצבים

 שאם בנושא, ידע לי ויש משוכנע, אני
 של הקשות הבעיות בחיפה תתעוררנה

 — פרוטקשן שוד, סמים, — תל-אביב
 כש־ טעיתם וכי ערום המלך כי מייד תגלו

ולמפקדיה. למישטרה שבחים פיזרתם
 כדי זמן להם מוצאים חיפה שוטרי

 הם העירוניים. הפקחים עבודת את לעשות
 ארבעה של בחבורות במדים, משוטטים
 בבתי- למעשנים קנסות ומחלקים שוטרים,
 זו מפוארת מישטרה :המסקנה קולנוע.
 להעביר יש לכן כוודאדם, מעודף סובלת

 לתל־אביב, מחיפה שוטרים 300 או 200כ־
 הגואה. הפשע עקומת נטל תחת הנחנקת

קודם. אחת שעה ויפה
חיפה איל•,

במערכת. שמורים והכתובת השם •

ד ס ל ל סולני קצי! ש
בש הוענק דוקטור״כבוד תואר

 מטעם לראש־הממשלה שעבר בוע
והקאמ־ תל-אביב, אוניברסיטת

געש. פוס
הפ ושוחרי-שלום שמאל אנשי מאות

 על במחאה התל־אביבי, בקאמפום גינו
 אלא בגין. למנחם הכבוד תואר הענקת

ש כנראה, סבורים, התמימים שהמפגינים
 ברירה יש בארץ האוניברסיטות לרשויות

 ראש־הממשלה. את לכבד לא או לכבד —
 תל־אביב, אוניברסיטת שהרי כך. זה ואין
ביש גבוהה להשכלה המוסדות שאר כמו

 וזקוקה הממשלה שולחן על סמוכה ראל׳
לנשי כאוויר המדינה מצד כספית לתמיכה

 עשו, אשר את ראשיה עשו לכן מה׳
 לקנות כדי — מרצון ולא בשימחה לא
באמ ולפתוח ראש־הממשלה של ליבו את

שר־האוצר. של הקפוצה ידו את צעותי
תל-אביב זוהר, דלית

השמי תל־אביב באוניברסיטת בהפגנה
חד עולים של בניצוחם הימין, אנשי עו

ל וברית־המועצות מארצות־הברית שים
 עד אמרו הם אשר את בגלוי ראשונה

״דיר- :עצמם לבין ביניהם בסתר, כה

 לך יותר. ולא פחות לא בביר־זית!״ יאסין
גדול. בקול צעקו

 בתגובה להם השיבו השמאל אנשי
״״פאשיסטים  על נימנה אינני !״.ו״נאצים !

 ושלא לעניין הזדמנות, בכל הששים אותם
 הפוליטיים יריביהם את לכנות לעניין,

 ״נאצים״, או ״פאשיסטים״ כמו בתוארים
 האחוזים. במאת מוצדק היה זה הפעם אך
ש מי את לתאר כדי אחרות מילים אין

̂ל ושוב שוב לחזור מטיף  הטבח מעשה ע
בדיר־יאסין.

חיפה אבריהמי, איציק

 לראש- נחת הרבה גרמה התואר הענקת
 קצין הוא בגין מנחם שהרי הממשלה,

 איש הוא כידוע, פולני, וקצין פולני,
כבוד. הרבה עם

רמת-גן שי, אביבית

2178 הזה העולם


