
שבוע 2ה־ בגואה ה 0
בספ 4ה־ עד באוגוסט 20ח־ שבין בשבוע ׳20ה־ במאה אירע מה
 המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה חדש במדור טמבר?
/ הגיליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות השנים 78ב־ שאירעו

1914
 שהוטלו הראשונות הפצצות — 30.8
 פאריס על מוטלות בירה, עיר על אי־פעם
 פצצות. חמש הוטלו גרמני. טאובה ממטוס
שניים. ונפצעו אשר, נהרגה

1916
מח בתל־עדשים השומר אסיפת — 20.8

היישוב. התגוננות התארגנות על ליטה
הגר את הודפות בעלות־הברית — 3.0
ורדן. בקרב מנים

1917
 נתפסה ניל״י של יונת־דואר — 4.0

 על- המחתרת לגילוי הביא והדבר בקיסריה
התורכים. ידי

קוק הרב
1.9.1935

1925
 למוסקווה מגיע בן־גוריון דויד — 30.8

בינלאומית. חקלאית בתערוכה להשתתף
 התביעה את דוחה איטליה — 31.8
קורפו. האי את ליוון להחזיר

1924
 העולמי האירגון בדנציג נוסד — 1.0

השומר־הצעיר. של

1929
 מאות לצפת. הגיעו המאורעות — 20.8
היהו הקהילה נהרגו. ערבים ואלפי יהודים

נחרבה. דית

1952
ה לנשיא נבחר גרינג הרמן — 30.8

רייכסטאג.

1955
 תי- היהודי־גרמני הפילוסוף — 30.8

 לשם שבא נאצי, על-ידי נרצח לסינג אודור
לצ׳כוסלובקיה. כך

1955
 הרב לישראל, הראשי הרב — 1.0

 .70 בגיל נפטר קוק הכהן יצחק אברהם
קוק. יהודה צבי הרב הוא יבדל״א בנו

1958
בבר הספורט בהיכל בהופעה — 1.0

לגר אוטונומיה היטלר אדולף דורש לין
ומצ בצ׳כוסלובקיה הסודנטים בחבל מנים
 הטריטוריאלית תביעתו זו תהיה כי היר

האחרונה.

1959
 בין נעצרה. האצ״ל מיפקדת — 31.8

שטרן. (״יאיר״) אברהם גם העצורים
לפולין, גרמניה פלישת עם — 1.0
6 1 ———

 מילחמוד פרצה בוקר, לפנות 4.45 בשעה
השנייה. העולם
ברי ממשלת לראש מודיע וייצמן חיים

 להתגייס היהודי העם נכונות על טניה
גרמניה. נגד למילחמה

 גיוס חוק מאשרת בריטניה — 2.0
 עד 18 בגילים הגברים לכל לצבא חובה

41.
מע לבין הבריטית המישטרה בין קרב

 מעפילים שני היל. טייגר האונייה פילי
לחוף. לעלות הצליחו 400ו־ נפגעו

1941
 נגוע כאיזור הוכרזה חיפה — 30.8

 מיבנים, להרוס התחילו השילטונות דבר.
עכברושים. בהם שהתגלו רעועים
 הוצאו וילנה מיהודי 8000כ־ — 31.8
להורג.

1942
 לסטלינגראד, חודרים הנאצים — 4.0

נבלמים. אבל

1945
 שיג- יחיאל וילנה. בגטו מרד — 1.0

נפל. בוים
 לפנות פולשות בעלות־הברית — 0.3
בסלרגו. איטליה לחוף בוקר

שוויצר אלברט
4.9.1965

1944
ה על-ידי נכבשה בוקרשט — 31.8
רוסים.
 הצבא על-ידי שוחררה בריסל — 3.0

הבריטי.

1945
 ללא כניעה על חותמת יפן — 2.0
 מיסורי. המילחמה אוניית ספינת על תנאי״
 את נשכח לא ״אנחנו אומר: סתמן הארי
מי את ישכחו לא היפנים הארבור, פרל

סורי.״

1946
 חרויות ארבע המעפילים ספינת — 2.0

 הצבא על־ידי נתפסת מעפיליה 1000 על
מע שלושה דמים. התנגשויות הבריטי.

וטבעו. לים קפצו פילים

1947
 האדם של החקירה ועדת — 31.8

המ מסקנותיה. את מגישה לארץ־ישראל
 לארץ־ עצמאות המנדט, סיום לצותיה:

וחלוקה. ישראל

1948
 (״דולק״) בנק-ישראל'דויד נגיד — 1.0

האינ בדרך נלך ״לא מודיע: הורביץ
פלציה.״

1949
 תקציב את אישרה הכנסת — 31.8

לירות. מיליון 40 המדינה:

1955
 בן־ציון הרב לציון, הראשון — 4.0
.93 בגיל נפטר עוזיאל חי מאיר

1955
 מיפקדת חאן־יונס. פעולת — 31.8
 הפי- ומיפקדת יונים בחאן המצרי הצבא
 הרוג ערביים, הרוגים 43 פוצצו. שם דאיון
לכוחותינו. אחד

1957
 בארצות־הברית. ליטל־רוק סערת — 4.0
 מתשעה בכוח מונע פאבוס ארקנזו מושל

לבית־ספר. הכניסה את כושים תלמידים

1958
 החלה ראשונה טלוויזיה תחנת — 2.0
העממית. בסין לפעול

1965
 פשט צה״ל כוח קלקיליה. פעולת — 4.0

משאבות־מים. ופוצץ העיר על
ל באר־שבע בין מסילת־הברזל נחנכה
דימונה.

שווי אלברט ורופא מוסיקאי התיאולוג,
.90 בגיל נפטר צר

1969
 דה־ עמוס הפרופסור הפיסיקאי — 3.0
.43 בגיל נפטר שליט

1970
פרי אחרי בממשלה שינויים — 20.8
 שפירא. חיים משה של ופטירתו גח״ל שת

 והתיקשורת, שר־התחבורה פרם, שמעון
 המסחר תיק את גם עליו מקבל ספיר פנחס

 מקבל שר־החקלאות גבתי חיים והתעשייה,
 חזני מיכאל ח״כ הפיתוח, תיק את גם

 הסעד, תיק את ומקבל לממשלה צורף
הפנים. תיק את מקבל בורג יוסף והד״ר

1972
באולימפיא הספורטאים 11 טבח — 4.0

מינכן. דת

מינכן טבח
4.9.1972

1975
אב החדשה, ההתיישבות אבי — 30.8

.85 בגיל נפטר הרצפלד רהם

1975
 במיזרח- מסע־הדילוגים בתום — 1.0

 ממשלות חתמו קיסינג׳ר, הנרי של התיכון,
ברא הביניים. הסדר על ומצריים ישראל

תיבות. שי

1977
 מציג שרון אריק שר־החקלאות — 2.0

 ושומרון. ביהודה חדשה התיישבות תוכנית
 יהודים מיליון שני ישוב כוללת התוכנית

שנה. 20 במשך

1978
 ההגנה מראשי אביגור, שאול — 20.8

.79 בגיל נפטר ב׳ לעלייה המוסד וראש
 קרייס- ברונו אוסטריה, קאנצלר — 2.0

החנווני. מיתקפת בגין. מנחם את תוקף קי,

מכחכים
)4 מעמוד (המשך

 אותה ״נשחק / :זורח וכולו קצפת / מורח
 וגם / העוגה את נאכל / העברים. מכל

לבוחרים.״ נשאיר
 יבוטל / שר־האוצר: הכריז ובחצות

 / במערך: חייכו / מחר!״ העיזבון מס
 הליכוד מן נקבל עכשיו חלום! ״ממש
 ורק ורק !/השלום ריווחי את גם / הנופל

 מקור / למערק מעל שחג עורב / ורק
 אפשר כבר רווחים ״אלו / חרק: נקש

סרק...״ של משלום / לקבל
ירושלים חקק, ובלפור הרצל

א אוי ■13ו

 שהוא ונשיא מופרעים פוליטיקאים
אפס.

והפוליטי המנהיגים את מדמים רבים
 זהו מופרעים. לילדים הישראלים קאים
 רבים אצל כאן ומשתרש שהולך דימוי

ביותר הטובים מידידיה כמה כולל וטובים,

 .התחזק הזה הדימוי והציונות. ישראל של
 פרשת שהתפוצצה אחרי במיוחד, עתה

יאנג. אנדרו
היח מטבע של אחד צד רק שזהו אלא

 אינו השני הצד הישראלים־אמריקאים. סים
 יום מדי מתחזקת כאן שהרי יותר. מלבב
 קארטר ג׳ימי שהנשיא ההרגשה, ביומו,

 חיוך מילבד כלום בו שאין גדול, אפס הוא
וצחורות. גדולות ושיניים רחב

 אוי השלום... עתיד תלוי בכאלה ואם
ואבוי.

ניו־יורק בו־חורין, צוקי

ה מ ל כ ב דיין ס

 מח- על הזה״ ״העולם דיווח על
(״ה דייו משה שר־החוץ של לתו

).2183 חזה״ עולם
 ביניכם לוויכוח להכנס רוצה לא אני
 היה אסור או מותר אם דיין, יעל לבין

ם ס ר פ טי את ל בל אביד, של המדזלד, סר  א
 המחלה״ ״זכרונות את קוראים כאשר כיום,

 לגמרי ברור אחרונות, בידיעות דיין של
 הזה בהעולם שהדיווח דיין, של טענתה כי

נכונה. אינה אמיתי, לא היה
 בגיליון תשקיף במדור הידיעה אפילו

 מוכח )2185( הזה העולם של יותר מאוחר
 של דיווחו את קוראים כאשר כאמיתי

 סבל הוא כי כתבתם אתם מחלתו. על דיין
 ודיין שנותח, לפני תמימה שנה מהמחלה

זאת. מאשר
 פרטי מחקר עשיתי גיליון באותו אגב,
 ״המנבאות״ ידיעות שמונה מתוך משלי.

 והשאר כנכונות 5 הוכחו בעתיד, יקרה מה
 כי כתבתם הוכחשו. לא כי אם לא, עדיין

ארכי בחפירות לפתוח יורה המר זבולון
 כי כתבתם נעשה. והדבר בסיני, אולוגיות

 בעניין הממשלה נגד יתארגנו מישפטנים
 עשו שהם התבשרנו ואומנם הבדואים, חוק
 יוסף, עובדיה הראשי, שהרב כתבתם כן.

ב אל־סאדאת אנוור של ראיונו נגד יצא
 ו- כנסיה עם יחד בית־כנסת הקמת ענייו

 אחרי־זה, וחודש בסנטה־קתרינה, מיסגד
זה. בעניין הודעה הראשי הרב הוציא

 בהסרטת שיבושים צפויים כי כתבתם
 יום מדי חוטפים והמפיקים בארץ, מן!דה
 שמואל ח״כ כי כתבתם אחרת. מכה ביומו

 האחרות המיפלגות על יאיים פלאטו־שרון
)8 בעמוד (המשך

2191 הזה העולם




