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 השכים 78כ־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה
הגיליון. מופיע שכו כשכוע הקודמות

מת־ ,שפירא משה ושר־העליה־והבריאות, 1908
 ניקולאי הרוסי המלחין נפטר — 20.6
קורסקוב. רימסקי

1917
 מתמרדים הרוסי הצי מלחי — 24.6

בסבסטופול.

1919
 סקפה־ בקרב ניגף הגרמני הצי — 20.6

ספי את מטביעים הגרמנים המלחים פלו.
הבריטים. בידי ליפול לא כדי נותיהם,

1940
 מוזמנים הכנועה צרפת שליחי — 22.6
 ביער רכבת קרון לאותו היטלר על־ידי

 תנאי את פוש המרשל הציג שבו קומפיאן,
 פטן ממשלת .1918ב־ לגרמנים הכניעה
 הצרפתי הצבא שביתת־נשק. על חותמת

 חמישיות שלוש לשבי. והלך מנשקו פורק
הגרמנים. בידי צרפת של משטחה

1941
תו גרמניה ברברוסה. מיבצע — 22.6

 ברית־המועצות, בעלת־בריתה, את קפת
 דביזיות 145 כולה. החזית לאורך ופולשת
 מכריז, צ׳רצ׳יל למיזרח. נשלחות גרמניות

 לברית־המו־ עזרה כל תגיש שבריטניה
עצות.

1942
 של בפיקודו הגרמני, הצבא — 21.6

 חיילים אלף 30 טוברוק. את כובש רומל,
בשבי. נופלים בריטים
 בארץ- כללי גיוס צו הוצא — 22.6
.25 עד 17 הגילאים את המחייב ישראל,
 ה־ לתאי הראשונה הסלקציה — 23.6

באושוויץ. גאזים
מתמנה אייזנהאור דווייט גנרל — 25.6

אייזנהאור חזית, מפקד
25.5.1942

 ארצוודהברית צבאות של העליון למפקד
באירופה.

1945
ש אוקינאווה, האי על הקרב — 21.6

 הסתיים השקט, האוקיינוס מערב בדרום
הכוב האמריקאים בניצחון יום, 82 לאחר
 לאמריקאים היפאנים. מידי האי את שים

 ליפא- פצועים. אלף 34ו־ הרוגים אלף 12
הרוגים. אלף 90 נים

1948
 הראשון "הנגן אריך תקליט — 21.6

 היהודי־הונגרי של המצאתו לאור. יצא
 פטר הד״ר בארצות־הברית, המתגורר
גולדמרק.

 טון. 5500 בת אלטלנה, האוניה — 23.6
 תחמושת ונשק, עולים 900 סיפונה שעל

 הגיעה האצ״ל, על-ידי שנרכשו וציוד,
 הנשק את לתת סרב האצ״ל הארץ. לחופי

 הורה בן־גוריון ודויד החוקית לממשלה
 חופי מול העוגנת האוניה את להפגיז

פישמן, י.ל. הרב שר־הדתות, תל־אביב.

 בדם וחוזרים אלטלנוז פרשת בגלל פטרים
יומיים. כעבור

1950
 60 קוריאה. מילחמת פרצה — 25.6

טנ 100 בלוויית צפון־קוריאה חיילי אלף
 ותוקפים 38זד הרוחב קו את חוצים קים
דרום־קוריאה. את

1951
לרא מפעילה קולומביה חברת — 25.6

 בארצות־הברית. צבעונית טלוויזיה שונה
 חברי״ חסינות חוק את מאשרת הכנסת

מאח חברי־הכנסת את המשחרר הכנסת,
למעשיהם. פלילית ריות

1952
כח נעצרו חשודים שלושה — 21.6

שר של לדירתו פצצה בהטלת שודים
פינקס. דויד תחבורה ה

 אשכול לוי בממשלה. שינויים — 25.6
 אליעזר של במקומו שר־האוצר מתמנה

פרץ בריאות. מטעמי שהתפטר קפלן,

1959
 פעולה משתפות וירדן ישראל — 22.6

הארבה. נגד

1965
 הנשיא מצהיר ברליני!״ ״אני — 23.6

המערבית. בברלין ביקור בעת קנדי ג׳ון
 לוי של החדשה ממשלתו — 26.6
 קולות 64ב־ הכנסת באמון זוכה אשכול

 אח״ ממפא״י, מורכבת הקואליציה .43 נגד
והמפד״ל. דות-העבודה

1967
 אשכול לוי ראש-הממשלה — 20.6

בשי לפתוח עבד־אל־נאצר לנשיא קורא
 הסובייטי המרשל ישראל. עם שלום חות

 ל־ מגיע ברית־המועצות, רמטכ״ל זכרוב,
גדולה.' צבאית מישלחת בראש קאהיר

1968
 הנפט צינור בהנחת הוחל — 23.6

קילו 260 אורכו אילת־אשקלון. הגדול
סנטימטרים. 156 וקוטרו מטרים

1971
נתגלה מקהיר קילומטרים 24 — 21.6

תל־אכים כחוף אדטדנה
23.6.1948

 של' במקומו לשר־החקלאות מתמנה נפתלי
 המיש־ ליועץ מתמנה כהן וחיים אשכול,

לממשלה. פטי

1955
 חוק־השיפוט התקבל בכנסת — 21.6
הצבאי.
בירו המחוזי בית־המישפט — 22.6

 אשם קסטנר ישראל הד״ר את מצא שלים
 השמצתם בעת הנאצים עם פעולה בשיתוף

הונגריה. יהודי של

 ביותר, והמושלם ביותר העתיק ד,חנוט
שנה. 4500ב־ נאמד שגילו
 בארצות- המישפטים משרד — 25.6

 אלם- דניאל נגד מעצר צו הוציא הברית
 הפנטגון מיסמכי תוכן את שהדליף ברג,

בווייט האמריקאית המעורבות ראשית על
נאם.

1972

1956
 על־ שנרכשו משחתות, שתי — 20.6

 מגיעות ואילת, יפו באנגליה, הים חיל ידי
חיפה. לנמל

 צה״ל של הראשונה הצעדה — 22.6
בירושלים. הסתיימה
 על שוויתרה מודיעה סוריה — 25.6

 הסכם על וחותמת האמריקאי, הסיוע על
ל תסייע זו שלפיו ברית־המועצות, עם

 שנים שבע בת תוכנית בביצוע סוריה
כלכלי. לשיקום

 בכנסת מעלה האוזנר גידעון — 21.6
לזו אזרחיים נישואים להנהגת הצעת־חוק

הרבנות. על־ידי שנפסלו גות
 שנה 90 חוגגת ראשון־לציון — 25.6

להיווסדה.

1975
 המשותף השוק של שרי־החוץ — 22.6
 על המוטל המכס את להפחית הסכימו
ישראל. תוצרת

1957
 יציאתם על הגבלות הוטלו — 23.6

לכל או למנגנון ה״חיוניים יהודים של
כלה״.

1958
 המרשלד, דאג האו״ם, מזכיר — 21.6

 בן־גוריון דויד עם לשיחות לישראל מגיע
הר־הצופים. בעניין

 כי החליטה, ממשלת־ישראל — 23.6
 יהודי, שהוא בתום־לב המצהיר אדם ״כל
 כיהודי התושבים במירשם אותו לרשום יש

 כל אחרת. הוכחה כל ממנו לדרוש ואין
 לפקיד עליו יודיעו הוריו ששני יהודי ילד

כיהודי.״ יירשם יהודי, שהוא הרישום

1974
 לבית־ חדרה מחבלים חוליית — 24.6
 ושני אם הרגה נהריה, במרכז מגורים

 כי העלתה החקירה צה״ל. וחייל ילדיה
בסירה. לנהריה הגיעו המחבלים

1975
 חכים אליהו של ארונותיהם — 26.6
 בקא־ לגרדום שהועלו בית־צורי, ואליהו

 הועברו מוין, הלורד רצח באשמת היר,
לישראל. ממצריים

1977
 שנאספו וייטנאמים, פליטים 66 — 26.6
והוע לארץ הגיעו ישראלית, אוניה על-ידי

 בגין מנחם באפיקים. קליטה למרכז ברו
הנשיא. לפני ממשלתו את מציג

מגחכים
ה סוף ר ד סי ה

 סידרת — 1 חח״כים חיים ממה
הזה״♦ ״העולם של כתנות

 הנראה ככל כשחחלטתם, השתוממתי
 כשהמלאכה המרתקת, הסידרה את לקטוע
 113 בסידרה הופיעו הושלמה. לא עדיין
 בסרט־מתח, וכמו חברי־הסנסת 120 מתוך
 אך הרוצח?״, ״מיהו לדעת רוצים הכל

בנמצא. אינו התעלומה פיתרון
 חברי- חיים ממה לדעת מבקש אני

 משה שמיר, יצחק נסים, משה הכנסת
יו אולמרט, אהוד ציפורי, מרדכי שמיר,

 יחזק-| רוזוליו, דני תלמי, מאיר תמיר, סף
 !אבר- מאיר יהודה מואיס, חנה זכאי, אל

 מאיר חביבים: אחרונים ואחרונים מוביץ,
אבנרי. ואורי פעיל

1גבעת־ים ירה, הרי ד״ר
 הסידוה של האחרון החלק פירסום •

 והמאורעות הכנסת פגרת ביגלל התעכב
ב תושלם הטידרה מכן. לאחר שאירעו

קרוב.
ס • •

ה מה ל □ יד־ן גי * גמצדיי
הממשלה, ראש סגן של מסעו על

למצריים. ידיו, ייגאל
 םגן-ראש־הממשלה את הזמינו המצרים
סבו הם מוחלטת. נאיביות מתוך למצריים,

 השפעה יש זה לאיש כי מה, משום רים׳
 וכי הישראלית במדיניות המתרחש על

הממשלה. בדיוני מישקל יש שלו למילה
 ?יחם שלהם, היחידה הטעות אינה זו

 בי יתכן הישראלית. הפוליטיקה למבוכי
 כי להניח אדם, של בנטייה הטעויות מקור

 והנורמות שלו ההרגלים שלו, המוטיבציות
וההרגלים כמוטיבציות הן עליו המקובלות

 את האדם דן ואז רעהו. של והנורמות
ב לדוגמה: עצמו. את דן כאילו חברו,

 מובארק, חוסני הנשיא, של סגנו מצריים,
אומ ויש השפעה, ובעל חזק איש הוא
 את לרשת המועמדים אחד הוא כי רים

ה היום. בבוא אל־סאדאת, אנוור הנשיא,
 של סגנו כמובן, הוא, בישראל לו מקביל

 הוא כמובארק, כמוהו ידין, מסקנה: בגין.
להז כדאי לכן השפעה, ובעל חזק איש
עליו. לעבוד ולנסות למצריים מינו

 וחבורתו ידיו כי המצרים, ידעו אילו
 הפוליטית הקאריירה את למעשה, גמרו,

 כדי לטרוח מתאמצים היו לא שלהם,
לארחו.

חיפה פרכר, מיכאל
 הפרופסור לפחות גילה כארכיאולוג •
 האוטונומיה־נוסח־בגין כי במצריים, ידין

כלי. שבר אלא אינת

ה ו^וץ פשיעה ב
מחי א.ל. הקורא של מיבתבו על

(״העו בסדרנים״ ״שוטרים פה,
).2178 הזה״ לם
״ב כי ל., א. מעיד למערכת במיכתבו

 להוציא רציני, פשע היה ולא אין חיפה
 רצה זאת בכותבו בנק...״ שוד מקרי שני

 לשווא שבחים פיזר הזה העולם כי להוכיח,
 במיכתבו אך ולמפקדיה. חיפה למישטרת

פר בכוונה?) הושמטו שמא (או חסרים
כנו ״לים״, פרשת הונג-קונג,—צים שת

 התחתון, בעולם מפעילי־חומרי־נפץ פיות
ש האחרון עד שפוענחו מיקרי־אונם, 11

 סוחרי- של ארצית כנופיה חשיפת בהם,
)8 בעמוד (המשך

2181 הזה העולם


