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 ך ביולי 31ה־ עד כיודי 25ה־ שכין כשבוע ׳20ה־ במאה אירע מה
 שאירעו המאורעות מן במה הזה״ ״העולם יסקור זה חרש כמדור

¥ הגיליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות השנים 78כ־

1900
ה אומבורטו איטליה, מלך — 29.7
מתנקש. על־ידי נרצח ראשון,

1909
 בהיסטוריה הראשונה בפעם — 25.7

ה הים. בדרך שלא לבריטניה אדם מגיע
 תעלת את חוצה ברליו לואי הצרפתי טייס

לדובר. קלה בין בטיסה לאמאנש

1914
הרא מילחמת־העולם פרצה — 28.7

 על מילחמה מכריזה אוסטריה שונה.
ברי של התיווך שמאמצי אחדי סרביה,

נכשלו. וגרמניה טניה
 ופצי־ סוציאליסט ז׳ורס, ז׳אן — 31.7

.55 בגיל נרצח צרפתי, פיסט

דורם נרצח
31.7.1914

1917
 הוקם הראשון הטנקים גדוד — 28.7

הבריטי. בצבא

1921
 ה־ כיושב־ראש נבחר היטלר — 29.7
הנאציונאל־סוציאליסטית. מיפלגה

1941
הח תל־אביב עיריית מועצת — 26.7

הת שלא גיוס בגיל אדם כל לפטר ליטה
צבאי. לשירות ייצב

 לבצע היידריך על מטיל גרינג — 31.7
אירופה. יהודי של מוחט פינוי

ב לפגוע ״יש מצהיר: בארקר, גנראל
■ בכיסיהם.״ יהודים

 בריטיים חיילים אלף 30כ״ — 30.7
 בתל־אביב, וזיהוי חיפוש פעולות עורכים

 אנשים 760 כריש״. ״מיבצע במיסגרת
 חשאי משדר נשק, מצבורי ונתגלו נעצרו
מזוייף. וכסף

 בירושלים. הוקמה בווינגראד — 30.7
 הוקף מתושביו, פונה העיר ממרכז חלק

 ה־ המוסדות, ממנו והורחקו ובוצר בגדר
 על עוצר הוטל ובתי־המיסחר. מישרדים

העיר.

1948
 את מקבל דיין משה סגן־אלוף — 26.7
 מידיו הירושלמית החטיבה על הפיקוד

שאלתיאל. דויד סגן־אלוף של
 עולה הפילהרמונית התיזמורת — 27.7

בורמה. בדרך לירושלים
 האולימפיאדה נפתחת בלונדון — 27.7

 אמיל הצ׳כי הרץ זוכה שבמהלכה ,14,;־
 נרשמה ישראל זהב. במדליות זאוטופק

 בגלל בה השתתפה לא אך לאולימפיאדה
פורמאליות. סיבות

1949
של הראשון הכרך לאור יצא — 26.7

ב חגיגי בטכס העברית האנציקלופדיה
הבימה. אולם

נגיב מהפכן
26.7.1952

1942
ב יהודים, פרטיזנים קבוצת — 28.7
בהצל מתנקשת ריימן, מרסל של פיקודו

ה מושלה שאוסבורג, פון של בחייו חה
 היהודי האירגון הוקם פאריס. של גרמני
מוצ יהודים 10,000 וארשה. בגטו הלוחם

 הנאצים השילטונות במינסק. להורג אים
 יהודי אלף 60 בגירוש מתחילים בהולנד

לפולין. זו ארץ

1943
 עמנואל, ויטוריו איטליה, מלך — 25.7

 מוסוליני. בגיטו ראש־הממשלה את מפטר
ומר מוסוליני את עוצר האיטלקי הצבא

מרומא. אותו חיק
 של הראשון הגליון לאור יצא — 30.7

 השומר־ של היומי עיתונו המישמר, על
הצעיר.

1945
ב בבחירות מנצח הלייבור — 26.7
הת את מגיש צ׳רצ׳יל וינסטון אנגליה.
 הרכבת תפקיד את הטיל והמלך פטרותו

אטלי. קלמנט על הממשלה
ב התנגש אמריקאי מפציץ — 28.7

 האמפי-ר בעולם, ביותר הגבוה בניין
ניספו. איש 13 שבניו־יורק. בילדינג סטייט

1946
בארץ, הבריטי הצבא מפקד — 25.7
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1951
 890 השנייה. הכנסת נבחרה — 30.7

הבחי תוצאות בחירה. זכות בעלי אלף
 ,20 ציונים־כללים צירים, 45 מפא״י : רות

קו ,8 הפועל־המזרחי ,8 חרות ,15 מפ״ם
 אגודת־ישר־ ,4 פרוגרסיבים ,5 מוניסטים

.5 ערבים ,1 תימנים ,2 ספרדים ,2 אל

1952
 והאשה פרון חואן של אשתו — 26.7
 אווה בארגנטינה, בחשיבותה השנייה

 מצריים מלך פארוק .33 בגיל נפטרה פרון,
 של בראשותו הצבא, לחץ בגלל התפטר

 ה־ במיפעל העבודה חודשה נגיב. גנרל
 במילחמת־העצ־ שהופסקה בסדום, אשלג
יס־המלח. מפעלי חברת הוקמה מאות.

1954
 בירושלים. ושם יד בניין נחנך — 29.7

 קהל לתוך נפל קל מטוס מעגן. אסון
הרוגים. 14 מעגן. בקיבוץ זיכרון בעצרת

 אל־על של קונסטליישן מטוס — 27.7
 7ו־ נוסעים 51 בולגריה. בשמי הופל
ניספו. צוות אנשי

1956
 דוריה אנדריאה הפאר אוניות — 25.7

1118ו־ ניספו 50 התנגשו. ושטוקהולם

 אנדריאה טבעה למחרת ניצלו. נוסעים
דוריה.

 מלאים נאצר עבד־אל ג׳מאל — 26.7
סואץ. תעלת את

1958
 כמפקד מוגה וייצמן עזר — 25.7

 טול־ דן האלוף של במקומו חיל־האוויר
לרמטכ״ל. כיועץ שהתמנה קובסקי

1959
 הלוי יצחק הראשי הרב נפטר — 26.7

.71 בגיל הרצוג
הצ קולות ברוב דוחה הכנסת — 29.7

 על יהודי מיהו לקבוע שיש האומרת עה
ההלכה. פי

1961
אש לגמל הפינה אבן נורתה — 30.7

דוד.

1966
 בריטניה של הכדורגל נבחרת — 30.7

 גברה כאשר העולם אליפות בגמר זכתה
.2:4 בתוצאה גרמניה נבחרת על

1967
 בסוף קרא דה־גול הנשיא — 25.7

 קוויבק ״תחי במונטריאול שנשא נאום
קנ ממשלת על״ידי ומתבקש החופשית,״

המדינה. את לעזוב דה
 נפתח המחודש לטרון כביש — 26.7
לתנועה.

1968
 התנגדות על מודיע האפפיור — 30.7
הריון. למניעת בגלולה לשימוש הכנסיה

1972
ליו לתקשורת קרקע תחנת — 26.7

שי את משרתת האלה. בעמק נחנכה נית
 וה־ הטלפון שיחות ואת הטלוויזיה דורי

בשי נחנכה התחנה הבינלאומיות. טלקס
 מאיי גולדה הממשלה ראש בין טלפון חת

ניכסון ריצ׳ארד הנשיא לבין

המבחנה תינוקת
27.7.1978

1975
 בושיקי אחמאד בשם ערבי — 29.7
נעצ ישראלים בנורווגיה. בלילהמר נרצח

בפרשה. כחשודים רו

1974
 לסבסט־ה עלו מתנחלים 150 — 25.7

אוהדים. אלפי בלוויית בשומרון
ה והסופר המשורר נפטר — 29.7

קסנטר. אריך גרמני

1978
 הישראלית הצבאית המישלחת — 27.7

 פי על ארצה חזרה במצריים שהתה אשר
 הגנרל המצרי המילחמה שר של בקשתו

ישר בין הישירים הקשרים נותקו גמסי.
 הראשונה המיבחנה תינוקת למצריים. אל

 לזלי לגברת באנגליה נולדה בעולם
בראון.

מכחכים
לדבר מ■ ע□ יש

 ולמה בגדאד בוועידת הוחלט מה
ה הקונצנסוס מנהיגי מסתירים

ן החלטותיה את בישראל לאומי
 סבור, המדינה תושבי של המכריע הרוב

 — מדינות־ערב קיבלו בגדאד שבוועידת
הקור החלטות ואש״ף — למצריים פרט
 כימעט מדינת־ישראל. של להשמדתה אות
 ממנחם הלאומי, הקונצנסוס מנהיגי כל

 ה־ על מדברים יערי, מאיר ועד בגין
 הוט־ מלכתחילה זו. ועידה של ״לאווים״

 קראתי מכן לאחר בנדון. אני גם עיתי
 פלד מתתיהו ושל אבנרי אורי של מאמרים

ועי שאותה לשימחתי, למדתי, ומקריאתם
 עם למו״מ הקוראות החלטות קיבלה דה

ישרא לנסיגה התביעה יסוד על ישראל,
 של ולהקמתה 1967 ביוני 4ה־ לגבולות לית

מדינת-ישראל. לצד פלסטינית מדינה
 נשק יהווה האלה ההחלטות פ־רסום

ית בארץ. מחנה־השלום בשירות רציני
 לדברי׳ מי עם ״יש למצריים שבנוסף ברר,
לדבר. מה על ויש

 מוטלת השלום, לוחם שבועונכם, על
זו. חשובה משימה

עין־דור קיבוץ שלו, רפי

ייצוג דמי על וו׳רוד1ע הח״כ
בא חיים הם ממה :״הח״כים

).2X81 הזה״ (״העולם מת?״
ה התפקיד זאת, ״לעומת כי כתבתם

 —תל־אביב הדתית המועצה יו״ר סגן שני׳
 ו־ בצדו״, שכרו אשר תפקיד הוא יפו,

 הדתית במועצה אברמוביץ של ״עבודתו
 הוא בין־מיפלגתי. הסכם פי על היתה
עבורה.״ הוצאות לקבל דאג

שמו לפני לכנסת. כניסתי מיום ובכן,
 יו״ר סגן מתפקיד התפטרתי שנים, נח

ה יו״ר כסגן שימשתי הדתית. המועצה
 ולא כמתנדב, שנים הרבה הדתית מועצה

פרו אף השנים כל במשך ממנה קיבלתי
הו בעבור ולא משכורת לא — אחת טה

אחרת. צאה
 בנוכחותי, שלא ההנהלה, החליטה פעם

 לי כשנודע חודשיים. ייצוג דמי לי לתת
 מסרב שאני מייד כתבתי למחרת, הדבר,
ה בכל בזמנו פורסם הדבר זאת. לקבל

 שוויתרתי במדינה היחידי שאני עיתונים,
ייצוג. דמי על

הדתית המועצה יו״ר סגן היותי בזמן

אברמוביץ* יהודה ״ב ח
בתנדבות

 - -י; ־ י ■
 יפו,—תל־אביב העיר ראש סגן גם הייתי

העיריה. של במשכורת והסתפקתי
אברמוביץ, מאיר יהודה הרב

ירושלים הכנסת, יושב־ראש סגן

 שימשון יעקוב לשעבר שר למעלה *
אוזנר. גירעון לשעבר ושר שפירא

2186 הזה העולם


