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 הוצאות את אפילו מכפה שאינו הקטעים,
 העובדה, ציון השני: והמעבדה! החומר

הנש זכות — על־ידי צולמו אלה שקטעים
 הטכנאים לאחרון עד הטלוויזיה על־ידי מרת

והצלמים.
 התנאי את מאליו כמובן קיבל בירמן

 נוהגת הטלוויזיה שאין טען אך השני,
 על לדבר מה ואין סרטי-חדשות לקנות

 אל יצא לא והעניין — התעקשתי תשלום.
הפועל.
 של פנייתו חודשה חודשים כמד, אחרי
 של צוות עם לעין־גדי הגיע הפעם בירמן.
לחץ גם נוסף פנייתו אל אנשים. חמישה

ו ו בו ש ה ה א 2 ה־ בגו 0
 ה־ס עד באוקטובר 3ה־־ שבין כשבוע ׳20ה־ כמאה אירע מה

 שאירעו המאורעות מן במה הזה״ ״העולם סוקר זה כמדור ץ באוקטובר
הגליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות השנים 7ב־א

1911_
 סין. במרכז המהפיכה החלה — 10.10

 סון הנשיא שיקאי, יואן ראש־הממשלה
 משנת ששלטה מנצ׳ו, שולשלת יט־סאן.

סולקה. ,1644

1912
 על־ נפצע רוזוולט תיאודור — 14.10

בוויסקונסין. בביקור מתנקש ידי

1916
 בעלות- על-ידי נכבשה אתונה —15.10

הברית.

47*4
 בעולם, המפורסמת המרגלת — 15.10

 מר־ גרטרוד האמיתי ששמה הארי, מאטד,
 פאריס. ליד להורג הוצאה צאלה, גרטה
כ ששימשה הולנדית, היתר, הארי מאטד,

במותה. 41 בת היתה גרמנית. סוכנות

 התאבדויות של שורד, .53 בגיל היטלר דת
 התאבדות אחרי הגרמני הצבא בצמרת

רומל.

 למחנה פרצה פלמ״ח פלוגת — 10.10
 מעפילים 208 ושיחררה בעתלית ההסגר

כלואים.
 ראש שהיה מי לאוואל, פייר — 15.10

 בגידתו על להורג הוצא צרפת, ממשלת
ל ההוצאה לפני אחדות שעות במולדת.

 לחיים הוחזר אך רעל, לאוואל בלע הורג
בידיה. והומת

1946
 של מוות גזרי־דין עשרה — 15.10

 מנהיגים 10כש־ בוצעו נירנברג מישפטי
 פראנק, הנם בתליה: להורג הוצאו נאצים

 קלטנ־ ארנסט יודל, אלפרד פריק, וילהלם
 רוזנברג, אלפרד קייטל, וילהלם ברונר,

 יוליוס סייס־אינקארט, ארתור סוקל, פריץ
הרמן פון־ריבנטרופ. ויואכים שטרייכר

בירמן צלם
טורפת..,' ,חיה

 כתבה, בשידור מעוניין שהיה קיבוצי, מצד
 אנשי של הצד את הציבור לידיעת שתביא
 דחוקה פשרה הציע בירמן בפרשה. הקיבוץ
 הקטעים, את לו ומסרתי הכספי בנושא

 לשמור חגיגית מבטיח כשהוא לשימושו,
שלי. היוצרים זכות על

 לאחר ויום הטלוויזיה לצוות המזל האיר
 צילמו הם ״בבתא״. הנמרה נלכדה מכן

 וסי- הרדמתה תהליך כולל בכלוב, אותה
 לצלם הצליחו לא בטבע נמר אך מונה,

שלי. הצילום לקטעי לכן, ונזקקו,
 הכתבה כשבסוף תדהמתי, את לשער נקל

 פאר דניאל הקריין את שמעתי הנמרית
 אך הכתבה, בהכנת הסיוע על לי מודה

 מלהזכיר. הם — בטבע הנמר לצילום באשר
 פירוט הופיע במלאכה העושים ברשימת
 והעוזרים הטכנאים צוות כל של מדוקדק

וזהו. — הטלוויזיה צלם של שמו וכן
 מזכויות-יוצרים, צינית התעלמות תוך

 הצל״ש־ ביצע אישית, טובה כפיות בתוספת
 בהעניקו גניבת־דעת, של גם תרגיל ניק
 הטלוויזיה לצוות כולה ההצלחה תפארת את

והנאמן. המסור
הגי מידת על האישיים להיבטים בנוסף

 הפרשה מעוררת בירמן, עוזי של נותו
 היוצרים זכויות נושא על נוגות מחשבות
הקול בתחום במייוחד הפרוצות בישראל,

מונופו ממלכתית לתחנה ומאפשרות נועי
ים. בלב פיראטית כתחנה לפעול ליסטית

 הוא שהנמר אומרים זאת כל ואחרי
טורפת... חיה

עין־גדי שליטא, דודו

ל ת ע  המים מיכס

עודון אריק ל1ע בחווה)
 ״אתה במדור ידיעה בעיקבות
).2189 הזה״ (״העולם והלידה״

 בהיתר מקבלת, החווה כאילו כתבתם,
חרי תוספות שר-ד,חקלאות, של מייוחד

 הארץ בכל המים קיצוץ מים. של גות
 שיק־ חוות לגבי גם תופס הדרום ובמשקי

 אריאל שר־החקלאות של חוותו מים,
 שהתבססתם שהאינפורמציה מכאן שרון.
נכונה. אינה עליה

מרעית החווה, מנהל לוי, מוטי

ר עול סודו ר1מ
".20ה״ במאה ״השבוע המדור על

 המדור, של .היחסי הוותק ....למרות
 כי לציין, לנכון המערכת מצאה לא עדיין

הצי כולל — בו המתפרסמות העובדות
 שבוע מדי נלקחים — והאיורים לומים
 פוירשטיין אמיל הד״ר של סיפרו מתוך

 בעולם, בתפוצות, בארץ, 20ה־ המאה
מישרד־הביטחון. בהוצאת אור שראה

נתניה גספר, דני

הכיבוש לאחר סוידן עיראק מישטרת
16.10.1948

1928
 של ראשונה מיסחרית טיסה — 11.10

 נוסעים 20 צ׳פלין. הגרף ספינת־האוויר
 לארצות־ מגרמניה טסו צוות אנשי 38ו־

הברית.

1952
רא פוליטי טלוויזיה שידור — 11.10

הדמוקרטית. המיפלגה של השידור שון.

1955
אשדות־יעקוב. קיבוץ נוסד — 10.10

1959
חו 47 או. הגרמנית הצוללת — 14.10

 ספינת את ומטביעה בריטי לבסיס דרת
נספו. צוות אנשי 800 אוק. רויאל המילחמה

1940
 שיקאגו של הנפט חברת נשיא —15.10

 העברית, לאוניברסיטה דולר 1000 העניק
בארץ. נפט לגילוי מחקר למטרת

1941
 מפנה הסובייטית הממשלה — 16.10

 סטא- בעוד לקויבישב ועוברת מוסקווה את
במוסקווה. נשאר לין

1956
 בקלקיליה. פעולת־התגמול — 10.10
הרו 80 ונהרסה. נכבשה קלקיליה מישטרת

צה״ל. הרוגי 18 ירדנים, גים
 חלץ- הנפט צינור קו נחנך — 13.10
אשקלון.

1960
 בנימין הבכיר״, ״הקצין — 13.10

 בעניין עדות למסור כדי לארץ חזר ג׳יבלי,
הפרשה.

 משה יעקוב הרב שר־הדתות, — 15.10
.80 בגיל נפטר טולידאנו,

1965
 הגדולה, הצרפתיה הזמרת — 11.10

.47 בגיל נפטרה פיאף, אדית
 ז׳אן צרפתי, ובמאי מחזאי המשורר,

.74 בגיל נפטר קוקטו,

1967
 החרות תנועת מרכז חבר — 15.10

 בתל- וילנר מאיר ח״כ של בחייו התנקש
 מדקירות נפצע הקומוניסטי הח״כ אביב.
החלים. אך סכין,

1971
 השאה פתח והדר פאר ברוב — 12.10

ה לייסוד שנה 2500ה־ חגיגות את הפרסי
הפרסית. קיסרות

1975
 שדות- תוקף חיל־האוויר — 10.10

בדרום. בלימה קרבות בסוריה. תעופה
 דמשק לכיוון פורץ צד,״ל — 11.10

 בחזית ארטילריה קרבות הסורית. בחזית
הדרום.
 אגניו ספיריו ארצות־הברית נשיא סגן

שוחד. בקבלת שנאשם אחרי התפטר
 בסיני. כבדים שיריון קרבות — 12.10

נכנע. המזח מעוז
 בסוריה. אחיזתו מרחיב צד,״ל — 13.10

ניגפים. עיראקיים שריון כוחות
 האמריקאית האווירית הרכבת — 14.10

בפעולתה. החלה

1945
ההש במחנה אסירים מרד — 15.10

לובלין. ליד סוביבור מדה

1944
 משחרר ויווני בריטי צבא — 14.10

אתונה. את
בפקו־ מתאבד רומל ארווין הפילדמרשל

 שעתיים רעל, בליעת על-ידי התאבד גרינג
להורג. הוצאתו לפני

1947
 קפטן הקול. מחסום נשבר — 14.10

 ארצות- של מחיל־האוויר יגר צ׳ארלס
ה ממהירות הגדולה במהירות טס (!,הבר
קמ״ש. 1078 קול,

1948
בנגב. יואב מיבצע החל — 15.10
 סוידן עיראק ומישטרת צומת — 16.10

 בכל ההאפלה חודשה צד,״ל. על-ידי נכבשו
הארץ. רחבי

1949
הפרוגר המיפלגה נוסדה — 10.10

סיבית.
ה גרמניה את יסדו הרוסים — 14.10
מזרחית.

 את הגיש בן־גוריון דויד — 16.10
לנשיא. התפטרותו

1951
 מהומות מדכאים הבריטים — 16.10

סוויס. תעלת באיזור

1955
 על ישראלית תגמול פעולת — 14.10

רמאללה. ליד קיבייה
 זוכה צ׳רצ׳יל וינסטון סיר — 15.10

לספרות. נובל בפרס

1955
 של נימוסין ביקור בעת — 12.10

 פורטסמות בנמל סובייטיות צי ספינות
ה הבריטי הצפרדע איש נעלם באנגליה,

קראב. קפטן

יכליזג בנימין
13.10.1960

ל נכנם ירדני שיריון כוח — 15.10
 צולח צד,״ל של כוח־צנחנים בגולן. קרב
תעלת־סווים. את

 עבר צה״ל של גדול כוח — 16.10
 ישובי תעלודסוויס. של המערבית לגדה

ה חברות קטיושה. הפגזת סופגים הצפון
ל טיסותיהן את מפסיקות הזרות תעופה

ישראל.

1977
 בגין, מנחם ,ראש־ד,ממשלה — 11.10
ב שלקה אחרי מבית־החולים משתחרר

לב. התקף

1978
 דאק הצרפתי, והמלחין הזמר — 10.10

.49 בגיל נפטר רל,
 נידם, יוסף בודים, תושב — 13.10

 של בחשד הביטחון שלטונות על-ידי נעצר
מחבלים. עם פעולה שיתוף
13 יו.........■!■■■וי ■ 2197 הזה העולם




