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ך באוגוסט 7ה־ עד באוגוסט 1ה* שכין כשבוע ׳20ה־ כמאה אירע מה  
 שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה חרש כמדור

הגיליון. מופיע שכו כשכוע הקודמות השנים 78כ־

1910
 קלקיליה תושבי של התנפלות — 6.8

כפר־סבא. על

1914
 על מילחמה מכריזה גרמניה — 1.8
 נותק המדינות. בשתי כללי גיוס רוסיה.
לארצות־הברית. אירופה בין הימי הקשר
ה לפרוסיה פולשת רוסיה — 2.8

סטניסדכסקי נפטר
7.8.1938

 בלגיה לצרפת, פולשת גרמניה מיזרחית.
נייט על מכריזה איטליה ולוכסנבורג.

רליות.

1917
 איי- את רוכשת ארצות־הברית — 4.8

 דו־ מיליון 25 תמורת מדנמרק הבתולה
לאר.

1920
 בל- במאבק פותח גנדי מהטמה — 1.8

הודו. שיחדור למען אזרחי מרד תי־אלים.

1921
האי הטנור קארוזו, אנריקו — 2.8
.48 בגיל מת הגדול טלקי

1922
 הטלפון, ממציא בל, אלכסנדר —•1.8
.75 בגיל נפטר

1924
 פולני, ממוצא הבריטי הסופר — 3.8

 היה האמיתי שמו אשר קונראד, יוסף
.7* בגיל נפטר קורזניובסקי,

1928
 שנים 20ל־ חוזה־ידידות נחתם — 2.8

 מהאי- מנע לא החוזה לחבש. איטליה בין
אחר־כך. שנים 7 לחבש לפלוש טלקים

1956
 הגדולה האולימפיאדה נפתחה — 1.8

 האנטישמיים השלטים הנאצית. בברלין
 עלי־דפנה זר קיבל היטלר זמנית. הוסרו
 הכושי־האמריקאי, יווני. ספורטאי מידי
 ש־ בכך היטלר את הרגיז אוואנס, ג׳מי
 בשלושה וניצח הארית העליונות את ניפץ

 האיצי ,את לנטוש להיטלר וגרם מיקצים,
בכעס. טדיון

1958
 קונסטנטין הרוסי הבמאי נפטר — 7.8

 ה- התיאטרון את ייסד אשר סטניסלבסקי,
 הקרוייה האסכולה אבי במוסקווה, אמנותי

.75 בגיל שמו, על

1959
 מיכתב משגר איינשטיין אלברט — 2.8
 כי לו מודיע הוא שבו רוזנוולט, לנשיא
 פצצת־אטים, לייצר מנסים גרמניה מדעני

אטומי. במחקר לפתוח ומבקש
111.1 1 1 ■יו ■ 6

1940
בי בעת ניפטר ז׳בוטינסקי זאב — 4.8

 ניו־יורק, ליד בית״ר של במחנה־קיץ קור
.60 בגיל

 חיל- בריטניה. על הקרב החל — 7.8
 מפציצים •בהתקפת פתח הגרמני האוויר

הבריטים. האיים על היום לאור

1941
 אר־ הפרופסור של ביתו לחצר — 3.8

 הוטלה ירושלים, ברחביה, סימון, נסט
 מטעם בבן־שמן שנערך כינוס אחרי פצצה,
יהודית־ערבית. להתקרבות הליגה
 הינד אדולף את לרצוח תוכנית — 4.8

נכ הגרמני הכללי במטה דיון בשעת לר
שלת.

1942
ה שמו אשר קורצ׳אק. יאנוש — 5.8
ב נרצח גולדשמידט, הנריק היה אמיתי
טרבלינקה. מחנה

1945
ב ראשונות גיזעיות מהומות — 1.8
 ו־ נהרגו חמישה בני־יורק. הארלם רובע

נפצעו. 500

1945
 שפצצת-אטום מודיע הלבן הבית — 6.8
 האבידות: ביפאן. הירושימה על הוטלה
 13,083ו־ פצועים 37,425 הרסוגים, 78,150

נעדרים.

חכם חתן
4,8.1958

1947
 בנק את שדדו האצ״ל אנשי — 4.8

על־ידם. נרצח יהודי פקיד בחיפה. ברקליס

1948
 כרמטכ״ל מתמנה דורי יעקוב — 1.8
 יוסף דוב ד״ר רב־אלוף. דרגת ומקבל
בירושלים. צבאי כמושל מתמנה

1949
 בין הרכבות תנועת חודשה — 7.8

 עם הסכם בעיקבות לתל־אביב ירושלים
 שהיה המסילה קטע על שוויתרה ירדן,

בתחומה.

1950
 דין לעשיית חוק בכנסת התקבל — 1.8

ובעוזריהם. בנאצים

1952
ב הראשונה הזימרייה נפתחה — 6.8

ישראל.

1954
 נפטרה קולט הצרפתיה הסופרת — 3.8

.81 בגיל

1955
בר־אידך אוניברסיטת נחנכה — 7.8

1958
 בכלא ערביים אסירים מרד — 1<8

 סוהרים. ושני אסירים 11 נהרגו שאטה.
להימלט. הצליחו אסירים 80

 הראשון. התנ״ך חידון נערך — 4.8
 500 שקיבל והפרס התנ״ך, חתן חכם עמוס

תנ״כית. וסיפרייה לירות

1960
 סרווציוס רוברט עורך־הדין — 1.8
 אייב־ אדולף על ההגנה את עליו קיבל

מן.

1962
 של הסכם מלכת מונרו, מרלין — 5.8

.40 בגיל התאבדה האמריקאי, הבד

1965
 צ״כוסלו־ נשיא סגן שהיה מי — 7.8
 אחרי בפראג טוהר סלנסקי, רודולף בקיר״

לכן. קודם שנה 11 להורג שהוצא

1967
 (״מוטה״) מרדכי אלוף־מישנה — ׳8.8

 עיה רצועת מפקד לתפקיד מונה גור
סיני. וצפון

1970
ה הליכוד ממשלת התפרקה — 5.8
 מהממשלה התפטרו הליכוד שרי לאומי.
 ליוזמת בחיוב להענות שהוחלט אחרי

רוג׳רם.

1971
 ליפשיץ ז׳אק של פסלים 130 — 4.8
 את בירושלים. ישראל לסוסיאון נתרמו

 דולרים מיליוני 4 היה ששוויים הפסלים,
 שנה 80 במלאות הפסל של אחיו תרם

ליפשיץ. של להולדתו

1972
 כמפכ״ל מונה סלע אהרון ניצב — 2.8

 לוד- רב־ניצב. לדרגת והועלה המישטרה
 גרמני יהודי ופילוסוף סופר מרקוזה, וויק
.78 בגיל נפטר בארצות־הברית שחי

1975
 ספי- ארצות־הברית, נשיא סגן — 7.8

והונאה. סחיטה בשוחד, נחשד אגניו, רו

1977
 את מאשים ידין ייגאל ח״כ — 2.8

 באי־אמי־ שר־האוצר ואת ראש־הממשלה
 ה־ הפסקת על מחליט בד״ש הרוב נות.

לממשלה. ההצטרפות בעניין משא־ומתן

1978
 כריסטינה המיליונים יורשת — 2.8

 הס־בייטי לאזרח נישאת ,27 בת אונסים,
 שנערך בטכס ,37ה־ בן קויזוב סרגיי

במוסקווה.

מוגרו מתאבדת
5.8.1962

'0

מכחכים
)4 מעמוד (המשך

מפק צד,״ל, כולל — הביטחון ׳נושא כל
 פקידיו מיישרד־הביטחון, ורמטב״לו, דיו

ל ׳נתון להיות חייב — ושר־הביטחון
הדבר. בחיינו כי ומתמדת. נוקבת ביקורת

הרצליה כר־ציון, אריה

ש שר שיל רא

ה של וראש כ ל מ
ש שומרי״הראש שיגעון רקע על

 של שפיותה בולטת בישראל, פשט
 שוות (״גורילות בריטניה מלכת
).2185-6 הזה״ ״העולם זהב״,

 ל־ תשומת־ליבכם, את להעיר ברצוני
 מעיניכם. נשמטה שאולי מוצנעת, ירעה
 יצאה אליזבת, הגדולה, בריטניה מלכת
 ׳שומר־ראש בליווי אפריקה, ביבשת לסיור
ויחידי. אחד

 כוסו בכיסו, ירק לא ניכר אדם :אכן,
ש שומרי־הראש במיספר גם אלא וכעסו,

לעצמו. בוחר הוא
חיפה מיכאלי, יעקב

 ל־ נזקקים ׳אינם הליכוד ממשלת ישרי
 שירצה הכסיל הוא מי ׳שהרי שומרי־ראש,

ן בהם לפגוע
לעשיות_כן,^שמא יהין לא שראליי שום

אליזבת המלכה
אחד שומר בליווי

 יבוא הנוכחית בניבחדת כלשהו שר תחת
יותר. גרוע חדש, שר

 יש׳תטה לא לישראל עויין גורם שיום גם
 שהרי הישראלית, הצמרת ׳באישי לפגוע
מזו. גרועה יותר צמרת לתאר בכלל קשה
 לפגוע לישראל, להזיק שרוצה ימי כל
ל יתפלל בביטחונה, לחבל ואפילו בה,

 על זו ממשלה וישמור שינציור אלוהים
כנה.

 ריבונו להתפלל: אלא נותר לא ולנו
 את לעבור הכוח את לנו תן עולם, של

בשלום. הליכוד
׳תל־אביב רז, שוש

ם עיני מנקר מ׳ לי תו י ח

 ״התנועה על הכתבה בעיקבות
הזה״ (״העולם החיות״ לשיחרור

2183.
 ה־ רחבת שמול בבניין מתגורר אני
 ישאל משנתיים יותר זה בתל־אביב. עיריה
 מים־ בדרך מגיעים, הבית שמאחרי החצר

 האחת שעינם חתולים של קבוצות תיור״ת,
 קבוצה לפתע מגיחה כלל בדרך פגומה.

 שניים מתוכם חיתולים׳ חמישה־ששה של
פגומי-עין. שלושה או

 נראה כמוני, בלתי־מנוסה אדם כעיני
 חומר באמצעות העיניים הושחתו כאילו

פגי באמצעות או החתולים לעיני שהוזרק
 מסתובבים האלה החתולים מכנית. עה

 פתאומיות באותה ואז, ימים, כמה בחצר
 בדרך נזונים הם נעלמים. הם הגיעו, שביה
 ומשייירי שבחצרות האשפה מפחי כילל

)8 בעמוד (המשך

2187 הזה העולם


