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מה אירע כמאה ה■ ' 20כשבוע שכין דז־ 15באוגוסט עד ח־ 22גאו־
גוספז? כמדור חדש* זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות
שאירעו כ־ 78השנים הקודמות כשבוע שבו מופיע הגיליון.

1901

סטאלין ,פראנק ג׳קסון ,בן  ,36יליד איראן
ובן להורים בלגים.

 — 18.8בנימיו זאב הרצל נפגש עם
השולטן התורכי עבדול חמיה הרצל מציע
 1.6מיליון לירות שטרלינג עבור צ׳ארטר
להתיישבות בארץ־ישראל .השולטן מסכים
להתיישבות ,אך לא בארץ־ישראל.

1945

1914

 — 10.8פרץ מרד בגיטו ביאליסטוק""**.
 — 17.8הצבא האמריקאי כבש את
מסינה והשלים את כיבוש סציליה.

1945

 — 15.8תעלת פנמה נחנכה במעבר
הספינה אנקון מהאוקיינוס האטלנטי לאוק
יינוס השקט.

 — 17.8נשיאה הזמני של צרפת ,שארל
דה־גול ,חונן את המרשל אנרי פילים פטן
וממיר את גזר־דין המוות שניגזר עליו
במאסר־עולם.

1946
 — 17.8בבריטניה בוטל ,לניסיון בן
חמש שנים ,עונש המוות.
אוניית המעפילים ברכה פולד התגלתה
על־ידי הבריטים .המעפילים עלו בחוף
קיסריה ופוזרו בכל רחבי הארץ.

1948
 — 17.8המטבע הישראלי נכנם לתוקף.
השטרות שהונפקו היו  509מיל ,לירה אחת.
 5לירות 10 ,לירות והשטר הגדול ביותר
 50לירות.

מכחבים

1964
 — 17.8הכנסת הצהירה כי עדת בני-
ישראל הם יהודים לכל דבר.

'

1965

 — 10.8הפגנות בירושלים בעת ששג־
רירה הראשון של גרמניה המערבית ביש
ראל ,דולף פאואלם ,מגיש את כתב האמ
נתו.

1966
 — 15.8הניו־יורק הראלד טריביון חדל
להופיע.

1967
 — 20.8גופתו של סגן נשיא הג׳וינט
האמריקאי ,צ׳ארלס ג׳ורדן ,שנעלם יום קודם
לכן בפראג ,נמשתה מנהר המולדובה.

1968
 — 21.8הרוסים פלשו לצ׳כוסלובקיה.
דובצ׳ק וששה מחבריו נעצרו .העם ה־
צ׳כוסלובקי לא גילה התנגדות של ממש.
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על השופט מאיר שמגר .האם השופט
הנכבד הגיב עליהם ו
ארנסט כיליט ,ירושלים
החוצפה של מתי פלד עוברת כל גבול.
להשמיץ שני שופטים עליונים נכבדים
כשמגר ולנדאו ,זה כבר יותר מדי ,אפילו
למי שיש לו עבר קרבי מפואר.
יפה חלין ,ירושלים

תודה מביד זית
המאבק אותו ניהל ,בין השאר,
״העולם הזה״ ,למען פתיחתה
מחדש של אוניברסיטת ביר״זית
עלה יפה.
בהערכה רבה אנחנו רוצים לדווח לכם
כי המאמצים שעשיתם למען אוניברסיטת
ביר־זית עלו יפה .אנו משוכנעים כי ללא

1969
 — 18.8הד״ר פילים בלייברג ,בעל הלב
השתול מקייפטאון ,נפטר בגיל 19 ,60
חודשים ו־ 15וים אחרי שהושתל בו לב
זר.

1970
 — 15.8הטייס הישראלי הפצוע ,יגאל
שוחט ,הוחזר מהשבי המצרי דרך קפריסין.

1972

משורר לורקה

 — 10.8במטוס אל־על שהמריא מרומא
אירעה התפוצצות .הטייס הצליח לנחות
בנמל־התעופה של רומא .בחקירה התברר
כי ההתפוצצות אירעה מפטיפון ממולכד
שניתן על־ידי מחבלים לשתי נערות ברי
טיות מנוסעות המטוס.

'19.8.1936
 — 18.8גרמניה מכריזה מילחמה על
רוסיה.
 — 20.8כוחות גרמניים כובשים את
בריסל וממשיכים לעבר פאריס.

1975

1920

 — 10.8מטוס נוסעים לבנוני נחטף
על־ידי צעיר לובי ואולץ לנחות בנמל
התעופה בן־גוריון .אחרי שהייה קצרה
שוחררו הנוסעים ואנשי הצוות ,המטוס
הורשה להמריא והחוטף נעצר לחקירה.

י"  — 21.8הנציב העליון הרברט סמואל
מעניק חנינה לחג ,אמין אל־חוכייני שנידון
ל־ 15שנות מאסר על חלקו במאורעות
השנה ,אך נמלט לפני שנאסר.

תודה
מאבקכם המסור למען שמירתה של אוני
ברסיטת ביר־זית כמוסד אקדמי חופשי
ובלתי־תלוי בשטחים הכבושים ,לא היתה
כמעט אפשרות שהאוניברסיטה תפתח מ
חדש .למרות שהפסדנו חודשיים תמימים
של לימודים ,אנו מבטיחים לכם שנעשה
כל מאמץ כדי להשיג את מה שהחסרנו
בחצי סמסטר זה.

ג .א .כאראמקי,

1950
1956
 — 15.8נוסד הקונגרס היהודי העולמי
בוועידת יסוד שנערכה בג׳נבה.
 — 10.8המשורר והמחזאי פרדריקו
גרסיה לורקה הוצא להורג בספרד בידי
תומכי פרנקו ,בן .37
 — 21.8פאתי קאוקג׳י מונה כמפקד
העליון הערבי בארץ־ישראל 11 .שנה קודם
לכן עמד בראש המרד בסוריה.

1958
 — 17.8בגרמניה יצאה הוראה שהיהו
דים חייבים להוסיף לשמם שם פרטי נוסף.
הגברים ישראל והנשים שרה.

1959
 — 21.8לואי לפקה בוכאלטר ,נשיא
רצח בע׳׳נז ,הכנופיה שהטילה את חתיתה
על תושבי ניו־יורק בתשע השנים האחרו
נות ,הסגיר עצמו לבעל הטור הנודע וולטר
ווינצ׳ל.

21.8.1952

1949

עוערזור־־ח דיתסח

 — 10.8עצמותיו של חוזה המדינה.
בנימין זאב הרצל ,הגיעו לישראל. .
מרגרט מיטשל ,הסופרת האמריקאית ש 
כתבה את חלף עם הרוח נפטרה בגיל .49

עוד תגובות על פרשת רצח אר
בעת האזרחים על־ידי סגן צה״ל
ועל העובדה שאותו סגן קיבל
חנינה מהרמטפ׳׳ל.
בלהט הוויכוח על חוקיותו או אי־חוקיותו
של מעשה שלושת חיילי המילואים שנכנסו
למישכן הכנסת לבושי מדים ומסרו את
עצומתם ליושב־ראש הכנסת ,ואף ערכו
מסיבת־עיתונאים ,הוצנעה העובדה הפשו
טה׳ כי עצומה זו ,שעליה חתומים כמה
עשרות אזרחים ישראלים ,שהסתייעו לצורך
פירסומה בח״כ יגאל כהן> מגלה את דעתם
התומכת ומעודדת מעשים של רצח אנשים
חסרי־ישע.
יוסף ברד ,רמת ג1

1952
 — 18.8ח״כ פנחס לבון צורף לממשלה
כשר בלי תיק במקום אליעזר קפלן המנוח.
 — 21.8יצחק שדה ,״הזקן״ ,מראשי
ההגנה והישוב ,מייסד הפלמ״ח ממארגני
החלוץ וגדוד־העבודה ,אלוף בצה״ל ,נפטר
בגיל .62

1954
 — 15.8מפ״ם התפלגה .סיעת אחדות-
העבודה פועלי־ציון שפרשה ממפ״ם הקימה
מיפלגה חדשה בשם זה.

1955
 — 15.8האלוף היים לסקוב מונה כסגן
הרמטכ״ל.

1940
 — 15.8הרייכסמרשל הרסן גרינג מורה
על התקפה אווירית על בריטניה מכיוון
נורבגיה הכבושה 1800 .מטוסים גרמניים
משתתפים בהתקפה.
 — 17.8היטלר מכריז על הסגר כללי
על בריטניה.
 — 20.8בדברו על אנשי חיל־האוויר
המלכותי הבריטי אמר וינסטון צ׳רצ׳יל
את המישפט שנכנס אחר־כך להיסטוריה :
״מעולם לא היו חייבים כה רבים לכל־כך
מעטים.״
ליאון טרוצקי ,או בשמו האמיתי לב
ברונשטיין ,הותקף בווילה שלו בפרבר
של מכסיקו־סיטי .המתנקש היה סוכן של

—

■

סנן נשיא אוניברסיטת ביר־זית

אלוף שדה

 — 21.8באנגליה נולדה הנסיכה מרג־
רט אליזבט השנייה.

6

אוניברסיטת כיר־זית

1960

מפגין בגין
19.8.1965

1974
 — 18.8הארכיבישוף הילריון קאפוצ׳י
נעצר בישראל באשמת סיוע לפת״ח.

1977
 — 10.8מלך הרוק־אנד־דול ,אלבים
פרסלי ,מת בגיל .42

 — 15.8קפריסין זכתה בעצמאות .כ
נשיאה הראשון נבחר הארכיבישוף מקאר־
יום.

1978

 — 15.8בבחירות לכנסת החמישית
הפסידה מפא״י חמישה מנדטים ,המיפלגה
הליברלית קיבלה  3מנדטים נוספים ורק״ח
הגבירה את כוחה ב־ 2מנדטים.
 — 10.8שליט גרמניה המיזרחית ,אול־
בריכט ,מורה לבנות את חומת ברלין.

 — 15.8האימהות של התינוקות שהוח
לפו בבית־החולים רמב״ם בחיפה החליפו
ביניהם את תינוקותיהם בפעם הרביעית
והאחרונה.
 — 20.8מחבלים תקפו אוטובוס שהו
ביל את צוות אל־על בלונדון .הדיילת
עירית גידרון נהרגה ושלושה אחרים
נפצעו.

1961

דויד בן־גוריון הבין כי חוסנו של צה״ל
מבוסם על צבא מילואים וצבא סדיר בלתי-
מנופח ,ולראיה ,הוויכוח המפורסם עם
ייגאל ידין.
המילואים היום נתונים במלקחיים בין
צבא הקבע ,שהפך חיל-שכירים קלאסי לבין
הצבא הסדיר העובר תהליך של פאשיזציה
גוברת .הללך זה הוא אובייקטיבי ומקורו
בכיבוש .צבא כזה אינו מייועד להגנה כי
אם לתוקפנות ומילחמה.
איגנציו יצחק סוטול ,תל־אביב
להלן העתק ממיכתב ששלחתי לרמטכ״ל :
״בשם קבוצת אזרחים ,תושבי גבעתיים
ורמת־גן ,אנו מוחים על פעולתך ,מתן
הקלה בעונש לקצין צה״ל אשר נמצא אשם
ברצח ארבעה כפריים בעת מיבצע ליטאני.
״אנו סבורים כי ניצלת לרעה את הסמ 
כות הנתונה בידך .במעשה שלך לא תרמת
)המשך בעמוד (8
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