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 בסין. הבוכסרים מרד הסתיים — 14.8

נכ אמריקאים מארינם חיילי 2000 בסיוע
 נימלט הקיסר בידי-המעצמות. פקין בשה

לסיאנפו.

1902
ויק המלכה בן מוויילם, הנסיך — 9.8
 למלך השביעי אדוארד בשם מוכתר טוריה,

בריטניה.

1909
 הראשונה האס־או־אם קריאית — 11.8
 שביקשה אראפו מהאניה ברדיו שודרה

צפון־קרוליינה. חוף ליד עזרה

רג ב דנ לי הינ ט הי ו
13.8.1932

1910
 רח־ אחות נייטינגייל, פלורנם — 13.8

 לאחיות בית־ספר מייסדת בריטית, מניה
 שהפכה מי בבריטניה, לחיילים ומעונות

.90 בגיל מתה רחמניה, לאחות מושג

1929
 הארץ כדור סביב ראשונה טיסה — 8.8

 בפיקודו צ׳פרין גרף אוויר. ספינת על־ידי
 21ב־ המסע את ערכה אקנר, הוגו של
דקות. 34ו־ שעות 7 יום,

1952 ___
 רוצחים חמושים נאצים חמישה — 9.8
 לעיני העילית בשלזיה קומוניסטי פועל
אהדה. מיברק להם משגר היטלר אמו.

 הינדנ־ של הצעה דוחה היטלר — 13.8
במ הקאנצלר סגן תפקיד את לקבל בורג
כולו. השילטון את ודורש פון־פפן קום

1959
 מגיעה דורה ההגנה אוניית — 12.8

שפיים. לחוף

1940
 תעלת מעל עז אווירי קרב — 9.8

 400 מתוך גרמניים, מטוסים 60 לאמאנש.
הופלו. בו, שהשתתפו

1941
 פטן אנרי הצרפתי המרשל — 12.8

 היא כי וטען הנאצית גרמניה להגנת יצא
הציוויליזציה.״ למען ״לוחמת

1942
 על הראשונה המוסמכת הידיעה — 8.8

 אירופה יהדות לחיסול הנאצים תוכניות
ריגנר. גרהרט ד״ר על־ידי נמסרה

1945
 שלה סוטין חיים היהודי הצייר — 8.8

.48 בן בנפשו. יד
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 הקרקע על עלתה בית־אשל — 9.8
בנגב.

עציון. כפר נוסד חברון בהר — 14.8

1944
 לח״י אנשי של התנקשות נסיון — 8.8
 מק־מייקל, הארולד לשעבר, העליון בנציב
 נפצע שלישו ואילו קל נפצע הנציב נכשל.
אנושים. פצעים

1945
 יפן כי מודיע טרומן הנשיא — 14.8

הכניעה. תנאי את קיבלה

1946
 מעפילים של ראשון גירוש — 13.8

 והנרייטה יגור מעפילי 1280 לקפריסין.
 ההתנגדות במהלך לקפריסין. גורשו סולד

 העוצר נהרג. ומעפיל תיגרר. פרצה לגירוש
 יהודים ושלושה הופר חיפה על שהוטל
נהרגו.

1948
 ארצות- של המיוחד הנציב — 12.8
וחבר מקדונאלנד ג׳יימס לישראל, הברית

לתל־אביב. מגיעים עוזריו .

1951
 תוצאות את ביטל בית־מישיפט — 9.8

 שמעטפות מפני עכו לעיריית הבחירות
שקופות. היו הבחירה

1952
 סטאלין של הגדול הטיהור — 12.8
 הוצאו יהודים אישים עשרות רוסיה. ביהודי
 ברגלסון, דויד הסופרים בניהים להורג

 ואיציק הופשטיין דויד מאראקיש, פרץ
פצר.

 בן ראקושי מאטיאם היהודי — 14.8
הונגריה. ממשלת כראש נבחר 60ה־

1955
 בסובייט־העליון מודיע מלנקוב — 8.8

מימן. פצצת .פיתחה ברית־המועצות כי

1954
 הוענק לגיודהכבוד מפקד תואר — 9.8

בצרפת. ביקור בעת דיין משה לרמטכ״ל

1955
 בלוד, מטוסים לבדק מכון הוקם — 9.8

האווירית. התעשיח מכן לאחר שנקרא
 התחילה דגון הענק ממגורת — 12.8

בחיפה. לפעול

1956
 הגרמני והמחזאי המשורר — 14.8
.58 בגיל נפטר ברכט ברטולד

1961
 קנייא- ג׳ומו טאו, המאו מנהיג — 14.8

 שנים 9 שבילה אחרי לארצו חוזר טה,
במאסר.

1962
 וחתן גרמני סופר הסה, הרמן — 9.8

.85 בגיל מת נובל פרס

1965
 באנגליה. הגדול הרכבת שוד — 8.8
 שטרלינג לירות מיליון וחצי משניים יותר

נשדדו.

1964
 הרכבת שוד ממשתתפי אחד — 12.8

 נמלט מאסר, שנות 30ל־ שנידון הגדול
הכלא. מבית
 נפטר בונד, ג׳יימם יוצר פלמינג, יאן
.56 בגיל

1968
 מנחיתים סוריים טייסים שני — 12.8

בישראל. 17 מיג מסוג מטוסיהם את

1969
 בשיט. העולם אלופת ישראל — 8.8
 באליפות זכו לזרוב ולידיה צפניה כרמל
.420 מדגם מפרשיות בשיט

1970
 בנמל נעצרו אלג׳ירים שני — 14.8
 ביניים נחיתת שנחתו בעת לוד התעופה
 הם כי התברר בלוד. בי.או.איי., בטייסת
 אחד וכי האלג׳ירי, הביטחון שירות מראשי

 מטוס חטופי לחקירת אחראי היה מהם
לכן. קודם שנתיים לאלג׳יריה אל־על

1971
הצ על חזר אל־סאדאת אנוואר — 9.8
 שנלקח ״מה אל־נאצר עבד של הרתו
בכוח.״ יוחזר בכוח,

1972
 של אלמנתו ביאליק, מניה — 19.8
נפ ביאליק, נחמן חיים הלאומי המשורר

.97 בגיל טרה

1975
 על- יורט לבנוני נוסעים מטוס — 19.8

 בארץ. לנחות ואולץ חיל־האוויר מטוסי ידי
מו ידיעות שהגיעו משום נערכה הפעולה

חבש ג׳ורג׳ של המצאותו על דיעיניות

 את חבש ביטל האחרון ברגע רק במטוס.
טיסתו.

1977
ה בפעם מאשר ראש־הממשלה — 8.8

לנוצ סייעה ישראל כי רישמית, ראשונה
בלבנון. רים

 יהודיות צעירות שתים־עשרה — 11.8
 להינשא כדי לניו־יורק מדמשק המריאו

שם.

1978
 ספינת על הפליג נתן אייבי — 8.8
לביעיות. שלו השלום

 קצין- מורה, מהם ישראלים 10 — 11.8
 בנסיון מואשמים ישיבה ותלמידי צה״ל.
המישטר. נגד חתירה

 לווינה הגיע זלמנסון ישראל — 14.8
הרוסי. בכלא מאסר שנות 8 שריצה אחרי

 מעריב, עורך דיסנצ׳יק, (״צ׳יק״) אריה
.71 בגיל נפטר

ע

מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 הריני לפיד, יוסף החדש, השידור רשות

 בשנח שפורסמה עטו פרי כתבה להזכיר
 הוריו את מתארת הכתבה במעריב. 1972
 בעבירוו שהורשע אדיב), (אודי אהוד של

 בג: על והמגינים המדינה, נגד ביטחון
 אח אז השווה לפיד בנם. היותו בתוקף
 אדולך של לאלה אדיב אודי של הוריו

בנם. על הם אף המגינים אייכמן,
 מאותב תסביך יש שלבחור ספק אין

הימים.
הזורע קיבוץ ברקאי, יוכל

ע ס ם מ ח ר *! חשודי□ על ל
 במרו״ו ״זהב הכתבה על תגובה
 על )2185 הזה״ (״העולם מים״

 עקיבא! הזהב קברניט פרשת
 והדיילת דליה אשתו פרטמן,

אדר• מיכל
 ב־ יוצא ינאי, יוסי מר עורך־המישנה,

 הזהב.״ אנשי ״מוסד על מאלפת סניגוריה
מדוע ? נלהבת כה להגנה הסיבה מה

הזהב פרווגת
ד י ש רנ 8קג

אל-״ער

)2185 הזה״ (״העולם
חשודים? על רחמים

 לידי הקורא את מביא הנכבד ינאי מר
והכ שסרחו אנשים כלפי ורגשנות רחמים

 הזול המגמתיות מה ל מעמדם את פישו
 יחסי אבהות, חוש דרכים, תאונות ההפלות,
 העשרה בני ״ילדים״ מעורערים, מישפחה

הש ללא בבית לבד הנשארים המאוחרים
 אותי מביא ממש ועוד, בית־חולים גחה,
 ניצלו אשר חוטאים, לאותם רחמים לידי
לסרוח. כדי מעמדם את

 ינאי מר מציג זו, מגמתיות לעומת
ה מפלצתי, כיצור המישטרה את הנכבד
 ונרדפים, חולים מסכנים לאנשים מתנכל

 בצוותא להיות יריבים אנשים לשני גורם
השו מיפלצת מהעבר, פרשיות לעורר כדי

 על ללחוץ כדי ורק אך לכלא נשים לחת
אחר. אדם

העיתו האובייקטיבית, האמינות היכן
בעיתונים? כותב כל שבועת שהיא נאית,

רמת־גן קרת, מוטי

 שערוריה היא במרומים זהב הכתבה
 כי החליט בית־המישפיט ראשונה. ממדרגה
וגנ מבריחים הם האלה האנשים שלושת

? מה בזכות עליהם. ומגן עיתון ובא בים,
בני־ברק תימור, אברהם

 שנתפסה הדיילת אדר, שמיכל מבינה אני
 הנכבד בשבועונכם עבדה הזהב, בהברחת

 דייה זו עובדה האם אבל אופנה, ככתבת
מסולפת? כה בצורה להגנתה שתצאו כדי

צפת הרוש, שושגה
בעניי בקיא אני ינאי. ליוסי הכבוד כל
 חלק רק היה כתב שהוא מה וכל נים,

 תת־ניצב של המחלקה שיטות על מהאמת
במ מישהו שיש לראות טוב זיגל. בנימין

הזה. מהאיש מפחד שלא דינה
תל־אביב שוטר,

 לא תימור, הקורא שכתב כפי שלא י•
 בית־ על־ידי החשודים שלושת הורשעו
 שהם הפשוטה העובדה בגלל ולו המישפט

 כולם אס וספק לדין, הועמדו לא עדיין
)8 בעמוד (המשך

2188 הזה העולם


