ה שבוע בגואה ה־ 2 0
מה אירע כמאה ה־20׳ כשבוע שכין ה־ 27כיוני עד ה־ 3ביולי 7
כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו
כ־ 78השנים הקודמות כשכוע שכו מופיע הגיליון.

1900

1944

 — 2.7ספינת האוויר שניבגתה על־ידי
הרוזן פרדיננד פון צ׳פלין ,על פי תוכ 
ניותיו של המהנדס היהודי דויד שוורץ,
ערכה את טיסתד .הראשונה מעל אגם
קונסטנס .הטיסה ארכה  20דקות.

 — 28.6נקבע שיא בהשמדת יהודים
באושוויץ —  24אלף ביום אחד.

1904
 — 3.7קהל בן עשרת אלפים איש
ליווה את ארונו של חוזה מדינת־היהודים,
בנימין זאב  .הרצל ,שנפטר היום ונקבר
בווינה 40 .שנה אחר כך נקבר הרצל ב
ירושלים.

 — 28.8קנאי סרבי צעיר ואלמוני,
בשם גאוורילו פרינציפ ,התנקש בסראיי־
בו בחייו של יורש־העצר של הממלכה

רות שהצביעו בניגוד להחלטת הממשלה.

1961

מיכחב גלו■

 — 28.6יעקוב שרת ,מזכיר ראשון ב 
שגרירות ישראל במוסקווה ובנו של משה
שרת ,הואשם בריגול וגורש מברית־המו־
עצות.
 — 31.6נורתה אב־הפינה לעיר ערד.

1945
— בוטלה ההאפלה בכל ערי ברי
2.7
טניה ,לראשונה מאז .1939

1946
 — 28.6השבת השחורה .חיפושים ו
מעצרים בכל רחבי הארץ .מצור על קי
בוצים וישובים ,עוצר בתל־אביב ובירוש 
לים ,2718 .ביניהם משה שרת ,דויד רמז
ויצחק גרינבוים ,נעצרו.
1941 8
 — 27.6דויד בן־גוריון מנהל את טכס

מתאבד המינגווי
2.7.1961
 — 2.7הסופר האמריקאי ארנסט המינג־

ווי התאבד בגיל .61

1962
 — 28.6ממשלת ארצות״הברית דורשת
הסגרת רוברט סובלן ,שנידון שם למאסר־
עולם על ריגול .סערה בארץ על כניעת
הממשלה לדרישת האמריקאים.

1965
גאוורלי פרינציפ מתנקש בחייו של הדוכס פרדיננד כסויאייכר
28.6.1914

מכחכים

 — 28.6הפילוג במפא״י סופי .דויד
בן־גוריון החליט לצאת ברשימה נפרדת
לכנסת.

1967

לראש־המימשלה
הנידון  :ייהוד הגליל.
אדוני ,בהסתמך על פירסומי מינה,ל-
מקרקעי-ישראל בעיתוני הערב ,ב־ 7במאי,
על שיחדור מיגרשים לבנייה באיזור כר 
מיאל ונצרת עילית ,מצאתי לנכון להעיר
תשומת־ליבך לבעייה הנ״ל ולמחיר המופ 
רז הנדרש לשם כך.
אדוני ראש־הממשלה ,הבטחת לנו ,לעם
היושב בציון ,שאתה וחבריך תעשו הכל,
כדי לפתור את בעיות הפנים במדינה ו
בראש וראשונה את בעיית הדיור.
אני ,כמו רבים אחרים במדינה זו ,בן
למישפחה ציונית ותיקה ,הקשבתי קשב
רב וקיוויתי ...זה שנים ,שאני מנסה להת
יישב בכל מקום שהוא בארץ ,שבו אוכל
לקבל פיסת אדמה קטנה ,לבנות בה את
ביתי.
כשקמה ממשלתך קיוויתי ,שהסיסמה
״ייהוד הגליל ויישוב הארץ״ תקבל ממד
חדש ,רציני ומעשי .לצערי ,לא רק ש 
המצב לא שופר ,אלא נעשה גרוע עד כדי
כך ,שהתיישבות או דיור נעשו למיבצע
בלתי-אפשרי.
למותר לציין בפניך ,אדוני ראש־המפד
שלה ,שהמשימה הראשונה והנעלה ביותר
של כל ממשלה בעולם ,ובעיקר ממשלת
ישראל ,לדאוג לדיור הוגן ונאות לאזרחיה.
לצערי ,מדינת ישראל נמצאת בסוף ה 
רשימה מבחינה זו...
אני וחברי לא ננוח ולא נשקוט ,עד אשר
תשונה גישת המינהל ליישוב הארץ ,ותי 
נתן אפשרות לתושבי הארץ להשיג דיור
הוגן ,שהוא תנאי מינימלי לחיים של
עם בארצו...
ד״ר ;יורא הראל ,רמת־השרון

חל־אביב  -הדיס סביב ל1ה
שאלה קשה ופיתרון קל.
1יש פיתרון מהיר ואפקטיבי לשאלת הע
ברתן של כל השגרירויות לירושלים  :הו 
צאת צו שימיר את שמה של תל־אביב ב־
״ירושלים״ ,ואת שמה של ירושלים ב״תל־
אביב״.
הבעיה היחידה — מה יהיה גורלה של
קבוצת בית״ר ירושלים?
ה .דלף חלינגר ,תל־אביב

האוסטרדהונגרית ,הארכידוכס פרנץ פר־
דיננד ואשתו .הרצח בסאדייבו היה הני 
צוץ שהצית את מילחמת־העולם הרא 
שונה.

השבעת קציני המטה הכללי .הרמטכ״ל,
רב־אלוף יעקוב דורי ,מפרסם פקודת־יום
ראשונה.
 — 30.6הדגל הבריטי מורד בנמל חי 
פה ,החייל הבריטי האחרון עוזב את ה 
ארץ.

 — 29.8גנרל אלנבי מונה כמפקד ה 
ראשי של חזית ארץ־ישראל.

1952

 — 28.6יצחק רבין מקבל תואר דוק־
טור־כבוד בטכס בהר־הצופים בירושלים.
הותרה תנועה חופשית בין שני חלקי ירו 
שלים.
 — 28.6שר־הביטחון ,משה דיין ,הכ 
ריז  :״אנחנו נחזיק בשטחים בציפורניים
ולא נפנה אותם עד שלא ייחתמו הסכמי-
שלום עם ארצות ערב.״

1918

 — 30.6בגלל מחסור בדלק הוגבלה
נסיעת כלי רכב בארץ .מכוניות פרטיות
מושבתות יומיים בשבוע.

1969

כל הפוסל .בימ1מו פוסל

 — 1.7ראש ממשלת קונגו לשעבר,
מואיז צ׳ומבה ,מת בכלא באלג׳יר בגיל

על זיהום הארץ.
ביום השני 11 ,ביוני ,בשעה  ,2.15ראיתי
כיצד נזרקת שקית־נייר מתוך מכונית
נוסעת בכניסה לירושלים.
התקרבתי אל המכונית וראיתי שעל ה 
שמשה האחורית שלה מודבקת התווית
״ממכונית זו אין זורקים פסולת״.
מיספרה .700—959 :
רחל קרן ,ירושלים

1917

 — 30.8נוסדה איילת השחר.

1919
 — 28.6בדיוק חמש שנים לאחר ש־
פךצה ,הסתיימה מילחמת־העולם הרא 
שונה בחתימת חוזה־ורסאי ,בכניעתה של
גרמניה.

1920
 — 30.6הרברט סמואל מתמנה כ 
נציב העליון לארץ־ישראל .הוא מתקבל
בארץ בחמימות ,מעניק חנינה מיידית ל 
חברי הגנה ולזאב ז׳בוטינסקי .למחרת
הוכרז על מישטר אזרחי בארץ־ישראל.

^1
928
1956
 — 30.6בניו־יורק יצא לאור הספר
חלף עם הרוח של מרגוט מיטשל .תוך
שלושה חודשים נמכרו חצי מיליון עומ
קים.

1942
 — 30.6הצבא הבריטי באפריקה נסוג
לאל-עלמיין.
— המחנה הבריטי ה־ ,8בפיקודו
2.7
של גנרל אוקינלק ,עוצר את צבאות רומל
ליד אל־עלמיין.

-

6

_

_

_

_

 — 30.6נחשף אירגון טרוריסטים ב 
ישראל ,שמטרתו הפיכת המישטר בכוה
הזרוע .מי שמכהן כיום כח״כ ,דב שי־
לנסקי ,נעצר כאשר הניח פצצת־דמה ב־
מישרד־החוץ בירושלים ,כמחאה על ה 
מגעים עם גרמניה.
 — 1.7נחנך בית הוועד־הפועל של ה 
הסתדרות ,ברחוב ארלוזורוב בתל־אביב.

1971

1955
 — 28.6הוצגה הממשלה השישית בפני
הכנסת .ראש־הממשלה ושר־החוץ ,משה
שרת ; שר־הבטחון ,דויד בן־גוריון ! שר־
האוצר ,לוי אשכול.

1956

 — 28.6נוסדה גיבעת־ברנר.

_

1955

.49

_

_

_

 — 28.6פינחס לבון נבחר פה־אחד כ־
מזכ״ל ההסתדרות.

1957
 — 2.7נפתח מישפטם של החשודים
ברצח הד״ר ישראל קסטנר .יוסף מנקס,
דן שמר וזאב אקשטיין כופרים באשמה.

1959
 — 1.7הכגסת אישרה את עיסקת הנ 
שק עם גרמניה .שרי אחדות־העבודה ו־
מפ״ם מסרבים להתפטר ■מהממשלה ,למ 

 — 28.6הממשלה הגישה תוכנית־אב
לפיתרון בעיות מצוקת הדיור.

1974
 — 1.7נשיא ארגנטינה ,חואן פרון,
מת בגיל  .79הנשיאות הועברה לאלמנתו,
איזבלה.

1976
 — 27.6מטוס אייר פואנס נחטף ב 
טיסה מתל־אביב לפאריס ,הונחת בבנגזי
שבלוב ואחר כך באנטבה.
 — 1.7ממשלת־ישראל החליטה לנהל
משא־ומתן עם חוטפי מטוס אייר פראנס.
הוטל מם־ערך־מוסף בגובה של  8אחוז.
שביתות מיסחר והתפרעויות בגדה בעיק־
בות הטלת המס.
 — 3.7במיבצע דרמתי שיחרר כוח־
משימה מוטס של צה״ל את חטופי מטוס
אייר פראנס .לכוחותינו שלושה הרוגים.
ביניהם סגן־אלוף יהונתן )״יוני״( נתניהו,
שעל שמו נקרא אחר כך ״מיבצע אנטבה.״

1977
 — 1.7מרכז מיפלגת העבודה בחר ב-
שימעון פרס כיושב־ראש המיפלגה.

אותו יוכל ראש עיריית תל־אביב ,טדי
קולק ,להשלים ללא כל קושי ,תוך כדי
שבועה  :״אם אשכחך תל־אביב תדבק
לשוני לחכי...״

לאורו של לפיד
ביקורת ,חשיפה וסאטירה ,תחת
רדידות וזיוף המציאות ,חיוניים
לטלוויזיה איכותית.
הפיטורים ,ההשעיות והתרת החוזים של

עובדים בטלוויזיה ,כמו האזהרות החוזרות
ונישנות כלפי עורכי־תוכניות )כמוטי קיר-
שנבאום ,חיים יבין ,יצחק רועה ואחרים(,
)המשך בעחוד (8
העולם

הזה 2182

