
2־ה בנואה השבוע 0
 ביולי? 24ה־ עד כיולי 18ה־ שכין כשכוע ׳20ה־ כמאה אירע מה

 שאירעו המאורעות מן כמה הזה׳׳ ,,העולם יסקור זה הדש כמדור
הגיליון. מופיע שכו כשכוע הקודמות השנים 78כ־

1914
 ארצות- של חיל־האוויר נוסד — 18.7
אימונים. מטוסי ששה ברשותו הברית.

1918
 לאוניברסיטה אבן־הפינה הונחה — 24.7
 נערך הר־הצופים. על בירושלים, העברית

אלנבי. גנרל בנוכחות סימל? טכס

1 9 2 0
ה היסוד, קרן בלונדון נוסדה — 22.7

 הציונית התנועה של המרכזי הכספי מוסד
העולמית.

1 9 5 4
אמרי גנגסטר דילינגר, ג׳ון — 22.7

 סוכני 27 על־ידי ונהרג נורה נודע, קאי
בשיקאגו. קולנוע מבית בצאתו האפ־בי־אי,

1 9 5 8
 כדור את הקיף יה האוורד — 19.7

 91ב־ איש, ארבעה בן צוות עם הארץ,
שעות.

 היהודים על כי הוראה הוצאה — 23.7
מייוחדות. תעודות־זיהוי לשאת בגרמניה
 נוסדה הוועד־הלאומי ביוזמת — 24.7

 הישובים. ביטחון לצרכי קרן הישוב, כופר
 סיגריות שעשועים, על ממס באו הכספים
במיסעדות. וארוחות

1941
 למיל־ כסמל הוכרזה ¥ האות — 20.7

 הלוחמות המדינות כל של השיחרור חמת
ב צ׳רצ׳יל וינסטון של בהכרזה בהיטלר,

רדיו. שידור
 ראשונה גרמנית אוויר התקפת — 21.7

מוסקווה. על

1 9 4 2
ואר מגטו הגדול הגירוש החל — 22.7

 לטרבלינקה נשלחים יהודים אלף 310 שה.
ולבלזץ.
 הלוחם היהודי הגדוד הוקם — 23.7
קנוט. דויד המשורר של ביוזמתו בצרפת,

■ 6 —11 11

1 9 4 4
 בהיטלר. ההתנקשות נכשלה — 20.7

 פצצה מניח שטופנברג פון קלאוס הרוזן
 הראשי במטה המפות לשולחן מתחת בתיק

 על־ידי אורגנה ההתנקשות הפיהרר. של
בנס. ניצל והיטלר גבוהים קצינים קבוצת

 שוחררה. פולין, לובלין, העיר — 24.7
 הצבא-האדום פולין. של שיחרורה ראשית
מאיידגק. ההשמדה מחנה את שיחרר

1 9 4 6
 המלך־ מלון את פוצץ האצ״ל — 22.7

 הצבא מיפקדת שכנה שבו בירושלים, דויד
 הבריטי. האזרחי השילטון ומרכז הבריטי

 ביניהם נהרגו, 80 התמוטט, הדרומי האגף
יהודים. 17

 הכוחות מפקד ברקר, הגנרל — 25.7
ב לפגוע ״יש הצהיר: בארץ הבריטיים

בכיסם.״ יהודים

1 9 4 7
אי יציאת המעפילים אוניית — 20.7

 כ־ יותר מאוחר שהתפרסמה תש״ז, רופה
 והובאה הבריטים על־ידי נתפסה אכסודוס,

מעפיליה. 4,550 על לחיפה
 אס־ הבריטית הגירוש אוניית — 23.7

הסלמ״ח. על־ידי חובלה רד גא לייף פייר

1 9 4 9
 עם שביתת־הנשק הסכם נחתם — 20.7
סוריה.

1981
 בעיר נרצח ירדן מלך עבדאללה — 20.7
 ארץ־יש- ערבי על־ידי בירושלים העתיקה

 למופתי המקורבת קנאים קבוצת חבר ראלי,
לשעבר. הירושלמי

1 9 5 2
 גנרל במצריים. צבאית הפיכה — 23.7
 ומאלץ השילטון את תופס נגיב מוחמד

 להתפטר. פשה, הילאלי ראש־הממשלה, את
 עלי את פארוק המלך מינה הצבא בלחץ
לראש־הממשלה. פשה מאהר

1 9 5 5
 את חידשה ברית־המועצות — 20.7

ישראל. עם יחסיה

1 9 5 7
 ג׳יימס של צוואתו פורסמה — 22.7

 מיליוני שישה הוריש הוא דה־רוטשילד.
 חוסלה החדש. הכנסת מישכן להקמת לירות
 מאז בארץ־ישראל שפעלה פיק״יא, חברת
1924.

1 9 5 8
 שורת כי קבע בית־המישפט — 17.7

 5,300 של בגובה פיצויים תשלם המתנדבים
 אלף 25 שתבע בן־גוריון לעמוס לירות
לירות.

1 9 6 0
 מעצרו על מסר המישטרה דובר — 20.7

 בחשד סיטה, קורט מהטכניון הפרופסור של
ריגול. של

1 9 6 5
 בית- שופט גולדברג, ארתור — 20.7
 כראש מתמנה האמריקאי העליון המישפט
לאו״ם. ארצות־הברית מישלחת

1 9 6 8
 בצה״ל חדשה דרגה על הוכרז — 22.7

התת־אלוף. דרגת —

1 9 6 9
 המצודה על פשטה צה״ל יחידת — 21.7
ל הדרומית בכניסה גרין, באי המצרית

סורס. תעלת

מישפטי יועץ זמיר
24.7.78

1971
 הושתל אדם של מרגלו וריד — 20.7

 הדסה בבית־החולים שנערך בניתוח בליבו,
בירושלים.

1 9 7 2
 לתואר שזכה מי אלמוג, יהודה — 23.7
.76 בגיל ניפטר המוות״, ים ״מחייה

1 9 7 5
 בארצות- העליון בית־המישפט — 24.7
 ניכסון ריצ׳ארד הנשיא על ציווה הברית
 מיש- לניהול הדרושות הקלטות 44 למסור

ווטרגייט. פט

1 9 7 7
 המהפך את אישרה הכנסת — 19*7

 חד״ש של אי-אמון הצעת ודחתה הכלכלי
נמנעו. וד״ש המערך ושל״י.

1 9 7 8
 דיקן זמיר, יצחק הפרופסור — 42.7

העב באוניברסיטה למישפטים הפקולטה
לממ מישפטי יועץ מונה בירושלים, רית

 ברק. אהרון הפרופסור של במקומו שלה
 את הגיש הורביץ, יגאל התעשייה, שר

מהממשלה. התפטרותו

בירושלים המדן־־דויד מלון פיצוץ
22.7.1946

ממזכי□
ורמ*סמ3חנון־קונ
ש כפי דיין, אטי של דעותיו על

 (״העולם עימו בראיון ביטאו
).2183 הזה״

 לי יורשה אך !דיין לאסי הכבוד וכל
 הוא אחת עקרונית בנקודה כי להעיר,

הדב את דיין אמר לאש״ף יחסו על טעה.
 איתם לדבר צריך ״לדעתי הבאים: רים

 נציגי הם כי איתם, לדבר בהם. ולירות
 הכריזו הם כי בהם, ולהרוג הפלסטיני, העם

ל השכם להורגך והבא מילחמה, עלינו
הורגו...״

 הפלסטיני הערבי בעם שולטים אנו ובכן,
 מיל- דיכוי. של במישטר אותו ומחזיקים

הפלס העם אח המייצג אש״ף, של חמתו
 ולסירוב לדיכוי תגובה אלא אינה טיני,

 עימו ולהגיע אש״ף עם להידבר הישראלי
דו־קיום. של פשרה לידי

אמירים זמיר, שלום

זקני□ ילדים
האגו — ״אלין״ משקיעה היכן

 את — נכים ילדים לעזרת דה
ן משאביה

 הוזמן בעיתונים שהתפרסמה במודעה
 ״הקהילה הנושא על להרצאה הציבור
 נושא על הרצאות סידרת במיסגרת והזקן״,

 שעומדים הציבוריים, הגופים ההזדקנות.
 תל- עיריית :שניים הם המיבצע, מאחרי

 לאגודה מה :שאלתי ״אלין״. ואגודת אביב
 ולהרצאות נכים לילדים לעזור שנועדה

 עידן נפתח שמא או ההזדקנות? נושא על
 להקות- תעודד הקק״ל — בישראל חדש
 תשקיע המאוחדת היהודית המגבית קצב,

 בנכי- תטפל מכבי מועדוני־לילה, בפיתוח
 תחת תקח בעלי־התעשיה והתאחדות צה״ל

הפמיניסטיות. את חסותה
 עירבוב כי לי נראה אבל צחוק, צחוק

הציבור. בעוכרי הוא הזה התחומים
הרצליה פלדמן, נדב

ף הדר■ על ס כ
המתנחלים. של הבצע תאוות על

 ? חולות על נ^ננתה ימית שהעיר אמר מי
על ניבנתה היא כי ומתברר הולך עתה

 לחפור תושביה רוצים שאותם כסף, הררי
 נוסח- חלוציות של פרצופה זהו לטובתם.

המתנחלים.
חיפה מיכאלי, יעקוב

שטת •ד □ מו שלו ל
 קרייסקי ברונו עראפאת, יאסר
 יד את איש לחצו בראנד ווילי
בווינה. רעהו

 ולווילי קרייסקי לברונו הכבוד כל
!בראנד

 הגרמני והקאנצלר האוסטרי הקאנצלר
 מניעים מתוך בווינה שעשו מה עשו לשעבר
 אהדה מתוך גם השאר בין לחלוטין, טהורים

 של לעתידה דאגה מתוך וגם היהודי לעם
ישראל.

 היתד, המלאכה את עליהם שהקל מה
משכנע. ״אליבי״ יש שלשניהם העובדה,

)8 בעמוד (המשך

2185 הזה הסולם


