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 סלוקום גנרל ספינת־הטיולים — 15.6
נוס 1400מ־ 1021 מנהטן. ליד באש עולה

ניספים. עיה

1912
מחלי ארצות־הברית ממשלת — 19.6

 לכל שעות 8 בן יום־עבודה להנהיג טה
הממשלה. עובדי

1 9 2 4
בני־ברק. המושבה נוסדה — 13.6

1955
 הסוכנות הנהלת יושב־ראש — 16.6
שלה, המחלקה־המדינית ומנהל היהודית

ארלוזורוב חיים
16.6.1933

 עם שטייל בעת נרצח ארלוזורוב, חיים
 בן תל־אביב. של ימה שפת על רעייתו

במותו. היה 34

1956
 פירסמה הבריטית הממשלה — 13.6

 מי על עונש־פוות המטילות תקנות־חירום
 יצאו התקנות בשוטר. או בחייל שיורה
בריטי. בחייל ערבית התנקשות אחרי

1958
 פלוגות־הלילה פעולות החלו — 17.6

 וינגייט, אורד של בפיקודו המיוחדות,
 הערבי הכפר על חניתה אנשי בהתקפת
ג׳ורדייה.

1940
 ה־ רחבי בכל האפלה הוכרזה — 13.6
הארץ.

 הגרמנים, נכנסים 6.30 בשעה — 14.6
ועור הכלתי־מוגנת, לפאריס קרב, ללא
 צלב־הקרס דגל העיר. ברחבי מיצעד כים

אייפל. מיגדל על מונף

1941
 לסגור מורה האמריקאי הנשיא — 14.6

 והמוסדות הגרמניות הקונסוליות כל את
 פעולתו ביגלל בארצות־הברית, הגרמניים

 ב־ הגרמני ההון כל הגייס־ד,חמישי. של
הוקפא. ארצות״הברית

1945
 (״סיד״) סידני היהודי הטייס — 41.6

 למפדוזה, באיי לנחות נאלץ שמטוסו כהן,
לש כך על וצויין האי, כניעת את מקבל

 מחזה המטאטא העלה יותר מאוחר בח.
חברת רופא הוא כהן כיום זה. נושא על
על._ אל־ תעופה ה

1944
 על הוי־ו של ראשונה התקפה — 16.6

 נוחמות צרפתיות יחידות בריטניה. דרום
 יומיים בן קשה קרב ואחרי אלבה האי על

אותו. כובשות
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1945
מו ההגנה של המטה״הארצי — 13.6

 בכוח להתנגד הודאה שבה פקודה ציא
מעפילים. אחר לחיפושים

 פון־ יואכים הגרמני, שר־החוץ — 14.6
ב בפנסיון שישן בעת נעצר ריבנטרום,

המבורג.

1946
 וההגנה הפלמ״ח ליל־הגשרים. — 17.6
ישר את המחברים גשרים 11ב־ מהבלים

 הרכבות תנועת נפסקה שכנותיה. עם אל
 נהרגו בגשר־הזיו ולעבר־הירדן. לסוריה

 כ- הוכרזה עבר־הירדן פלמ׳׳ח. לוחמי 14
 האמיר נבחר וכמלכה ממלכה־עצמאית,

עבדאללה.

1947
 התיזמו־ מייסד היהודי, הכנר — 16.6

 ברוניסלב הישראלית, רת־הפילהרמונית
.65 בגיל נפטר הוברמן,

1948
 מיפלגה החרות, תנועת נוסדה — 15.6
האצ״ל. חברי על־ידי שהוקמה פוליטית

1950
האווי התחבורה הסכם נחתם — 13.6

לישראל. ארצות־הברית בין רית

1951
 בתעלת־ מעבר אוסרת מצריים — 13.6

לישראל. דרכן העושות לאניות סואץ

1952
אטו לאנרגיה הוועדה נוסדה — 13.6

בישראל. מית
ב מצהירה גרמנית מישלחת — 19.6

 גרמניות סחורות למסור נכונותה על האג
 שנה, 12 במשך מארקים, מיליארד 3 בסך

לו. שניגרם העוול על היהודי לעם כפיצוי

1955
 כרפובליקה, הוכרזה מצריים — 19.6

 אל־ עבד גמאל הוא הנבחר וראש־הממשלה
להורג הוצאו רוזנברג ויוליום אתל נאצר.

 באשמת סינג, סיוג בכלא בכיסא־חשמלי
 ארצות־הברית של האטום סודות מסירת

 בתמונה הנראה הזוג. לברית־המיעצות.
ה המרגלים היו שלו, הפרידה בריגעי

 בארצות־הברית להורג שהוצאו ראשונים
אזרחי. מישפט אחרי

1956
מהממש מתפטר שרת משה — 13.6

 של מינויה על מודיע בן־גוריון דויד לה.
 לממשלה ומצרף כשרת־החוץ, מאיר גולדה

כשר״העבודה. נמיר מרדכי את גם

1957
נמ סובייטיות צוללות שלוש — 18.6

 ציוד בעלת דיוויזיה המצרי. לחיל־הים סרו
סוריה. בצבא הוקמה סובייטי

1960
 בנחל הגרעיני הכור נחנך — 16.6

שורק.

1965
 ושר־הביטחון ראש־הממשלה — 16.6

 לשדה־בו־ ויוצא מתפטר בן־גוריון דויד
ב ממשלת־מעבר. מקים אשכול לוי קר.

 וולנטינה קפטן שינוי. כל אין הרכבה
 לחלל המריאה מברית״המועצות טרשקובה

בחלל. שהיתר, הראשונה לאשה והיתה
הברי בפרלמנט רוחות סערת — 17.6

 ראש״הממשלה פרופיומו. פרשת סביב טי
 ההיבט את יחקור דנינג הלורד כי מודיע

הפרשה. של הביטחוני

1965
 מר־ הישראלי־יהודי הפילוסוף — 13.6

.87 בגיל נפטר בובר תין

 נשיא את מדיח בומדיין חוארי — 19.6
המ על ומטיל בן־בלה, אחמד אלג׳יריה,

צבאי. מישטר דינה

1967
 נפלו צד,״ל חיילי 16 כי פורסם — 14.6

ששת־הימים. במילחמת בשבי

1977
 התשיעית. הכנסת התכנסה — 13.6

הכנסת. כיושב־ראש נבחר שמיר יצחק
 אי- על החליטה ד״ש מועצת — 14.6

לממשלה. הצטרפותה

1978
 אשתו את נשא חוסיין המלך — 15.6 ׳

ארה״ב. ילידת חלבי, אליזבת הרביעית,

מכוזבים
סגולה. כוח ו

ת כ מי ת ם ב הי אלו ה
 לקיומם הוכחה אינו חזק אבא
נעלים. ועקרונות טובה חברה של

 מדינת־יש- הגשימה קיומה שנות 31'ב־
 לעצמה, שהציבה המטרות מן רבות ראל

 קטן, מיישוב הצלחה. של גדולה ובמידה
ולב עצמאית, למדינה זר, לשלטון כפוף
 למרות שלום. תהליך של לתחילתו סוף

 מבקריה גם אלה, שבכל השלמות חוסר
 כי מודים, ישראל של ביותר החריפים
השלי על רב החיוב בנסיבות, בהתחשב

והישגיה. ישראל את להעריך ויש לה,
מוד זו, בסיסית חיובית הערכה לעומת

 של שלומה ודורשי ידידיה בעיקר אגים,
 ניצבת ישראל כי העובדה, מן ?שראל,

עלו היא שבו היסטורי רגע באותו עתה
 הקשור בכל הפרספקטיבה את לאבד לה

 בעבר, אחרות מדינות הממשית. ליכולתה
 נטו שלהן, בהיסטוריה זה לרגע בהגיען

 ו״סגולה״ ״כוח״ המונחים את להצמיד
ה לתמיכת סימן הינו כוחן כי והאמינו
 רעיון את לכך וכשצירפו בהן. אלוהים

באח לשאת מדינות אותן רצו השליחות,
אחרים. עמים של ולתפקודם לקיומם ריות

ואפי ישראל, כי הינו העכשווי החשש
 לממש ברצונה טובות, כוונותיה כל לו

הנוכ בצורתה האוטונומיה תוכנית את
 של למלכודת עצמה את מכניסה חית,

שלי בהן. לעמוד תוכל שלא התחייבויות,
 זו ותהיה ארוך, לטווח אחר עם של טה

בי בר דבר אינה ביותר, נדיבה שליטה
מק פה רבים מטרה. שתהיה ואסור צוע,
להי מועד, מבעוד תדע, ישראל כי ווים
 ותג־ אסון, הרי כוח פיתויי מאותם מלט
 כי ולקידומה. לשיפורה עצמה את ביל
 אינו חזק צבא עליונות. בהכרח אינו כוח

ועק יותר טובה חברה של לקיומם הוכחה
יותר. נעלים רונות

ניו־יורק עמית, יריב

ב ל ד ב ב כ
נשיא־ אלישר, אליהו של מיברקו

 הספרדית הפדרציה של כבוד
 לשלום המועצה של ונשיא־פבוד

אוני ראשי אל ישראל״פלסטין,
בן״גוריון. על״שם הנגב ברסיטת

 גאון, ניסים הנאמנים, חבר יו״ר אל
 תודתי תקוע, יוסף האוניברסיטה, ונשיא

מעלת עם למיפגש הזמנתכם על העמוקה

אלישר אליהו
וביטחון זכות

 וראש- אל־סאדאת, אנוואר מצריים, נשיא
בגין. מנחם הממשלה,
 לשלום הדרך בפריצת ונתברך יבורכו

אמת.
 ואיתכם במיפגש, להשתתף ממני נבצר

הכ מתוך עלי, כבד לבי מאידך, הסליחה.
 יכון לא אמת ששלום עמוקים, ואמונה רוז

 לשכנינו עצמית הגדרה זכות מתן מבלי
 לישראל. מלא ביטחון וכינון הפלסטינים
בברכה,

ירושלים אלישי, אליהו

אסון... ■קוחה אם
 היהודית המנהיגות השואה,

גולדמן. נחום ד״ר של ופעלו
ב- 24ב־ חיפה, באוניברסיטת בהרצאה1
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