
ע ס ש ה ם ואה1ב [ 2ה־
 30ה* עד באוקטובר 24ה־ שכין כשבוע 20ה־ כמאה אירע מה

 שאירעו המאורעות מן כמה הזה׳׳ ״העולם סוקר זה כמדור באוקטובר?
הגליון. מופיע שכו כשבוע הקודמות השנים 78כ־

1902
 האוטו־ הרומן אלטנוילאנד, — 30.10

 יצא מדינת־היהודים על הרצל של פוי
לאור.

1 9 0 4
 מתחילה התחתית הרכבת — 27.10

בניו־יורק. לפעול

1911

 לדוכס נישאה חודשים שמונה כעבור
מווינדזוד.

1959
 בארצות־ מופיע חדש חומר — 24.10
הו דיפונס חברת ניילון. ושמו הברית

 נמכרו אחד יום תוך פטנט. עליו ציאה
ניילון. גרבי זוגות 780

1944
 ועורך עיתונאי פוליצר, יוסף — 20.10
העיתו פרסי שעל־שמו אמריקאי, יהודי

.64 בגיל נפטר המפורסמים, נות

 נולד הקאמרי התיאטרון — 24.10
 בבימויו עתה ועד מאז מערכונים בנשף

מילוא. יוסף של

קדש מיכצע מפת
29.10.1956

1918
 תומאס נולדה. צ׳נוסלובקיה — 28.10

שר־החוץ. בנש ואדוארד נשיא מסריק

1922
 לובשי איטלקים פאשיסטים — 28.10

 ועולים מנאפולי יוצאים שחורות חולצות
 בקרון־רכבת נוסע כשבעיקבותיהם רומא על

מוסוליני. בניטו מנהיגם

1956
ץ הציר חוזה נחתם — 26.10 בר נ

 חבש בסיפוח הכירה גרמניה לרומא. לין
 במיש־ תמיכה על הוחלט איטליה, על-ידי

 הדדית עזרה ועל בספרד פראנקו טר
מילחמה, של במיקרה

 מבולטימור וורפילד וולים — 27.10
 האנגלית בעיר מתגרשת ארצוודהברית

סימפסון. ארנם הביטוח מסוכן איפסוויץ
1 4 _ _ _ _

1948
 על־ידי נכבשה ג׳וברין בית — 20.10

 ניצנה אשדוד, את פינו המצרים צה״ל.
וחממה.

1949
 אבן- את מניח טרומן הנשיא — 24.10

בניו־יורק. האו״ם של החדש למרכז הפינה

1951
 בבריטניה הכלליות בבחירות — 25.10

.10 דאונינג לרחוב צ׳רצ׳יל וינסטון חוזר

1956
במור מכים סובייטים טנקים — 24.10

 אימ־ בהונגריה. האנטי־קומוניסטים דים
כראש־ממשלה. הוכרז גוג׳ רה

 המיפלגה מזכ״ל גרו, ארנו — 25.10
 קא־ ויאנוש הודח, ההונגרית הקומוניסטית

במקומו. מונה דאר
המי צבא את מגייסת ישראל — 20.10

לואים.
שוח וישינסקי סטפן החשמן — 28.10

בפולין. ממעצרו רר
בבו 10 בשעה התכנסה ממשלת־ישראל

 מיבצע את אישרה שבה מייודת לישיבה קר
קדש.

 5 בשעה קדש. מיבצע החל — 20.10
 במעבר צנחנים גדוד נחת הצהריים אחרי

כו קילומטרים. 200 של בעומק המיתלה
הגבול. את פורצים צה״ל חות

מתו עשרות הורגים מישמר־הגבול אנשי
 הפרו טענתם שלפי אחרי קאסם כפר שבי
הוק הישראלי. בציבור זעזוע העוצר. את
ה.ת־חקירועד מה

 תוקפת בסיני המרכזי בציר — 30.10
 חטיבה של בסיוע קוסיימה את 4 חטיבה

 בציר בהתקדמות ממשיכים הצנחנים .7
 מתחמי את קרב ללא וכובשים הדרומי,

ונח׳ל. תמד
אול מגישות וצרפת בריטניה ממשלות

 עליהן שלפיו ולמצריים, לישראל טימטום
 הקרבות, את בבוקר, למחרת עד להפסיק,
 אנגלו־צרפתיים כוחות לכניסת ולהסכים

 מאיר גולדה שרת־החוץ החייץ. לאיזור
 מצריים, ושליט האולטימטום את מקבלת

אותו. דוחה אל־נאצר, עבד
 במו- בווטו משתמשות וצרפת בריטניה

להפ אמריקאית החלטה נגד עצת-הביטחון
בסיני. האש את סיק

 חופשיות בחירות מבטיח נוג׳ אימרה
בהונגריה. לפרלמנט

1960
 לדעתו כי הודיע שרת משה — 25.10

 צמרת אשמת־שווא. לבון פינחס על הוטלה
 שבעת- ועדת הוקמה גועשת. מפא״י

השרים.

1967
 כתגובה ארטילרית, בהפגזה — 25.10

 בלהבות עלו אילת, המשחתת הטבעת על
 נזק סוויס. העיר של הגדולים בתי־הזיקוק

מצריות. לירות מיליוני 60 של

1969
 במדינה. כלליות בחירות — 28.10

 והמרכז הממלכתית הרשימה למערך. ירידה
לכנסת. נכנסו החופשי

1970
 כנשיא נבחר איינדה סלוודור — 24.10

צ׳ילה.
 בין אווירית התנגשות נמנעה — 25.10

 גולדה ראש־הממשלה את שהטיס מטוס
אחר. ישראלי מטוס לבין לניו־יורק מאיר

1971
 משה הירושלמי הדגלים ליצרן — 24.10

חמישייה. נולדה הדסה ולרעייתו ברמן
 ל- התקבלה העממית סין — 20.10

ממנו. גורשה ופורמוזה או״ם,
ישראל. בנק כנגיד מונה זנבר משה

 נבחר נאמן יובל ׳פרופ — 28.10
תל־אביב. אוניברסיטת כנשיא

1975
 עם יחסיה את מנתקת חבש — 24.10

ישראל.
 ל- פלזמה העבירה ישראל — 25.10

המכותרת. השלישית ארמיה

1976
 להמליץ החליטה הממשלה — 24.10

ישראל. בנק כנגיד גפני איתן של מינויו על

1977
לממ שריה את קבעה ד״ש — 24.10

 כץ ישראל עמית, מאיר ידין, ייגאל : שלה
תמיר. ושמואל

הפי בוטל הכלכלי. המהפך — 30.10
זר. מטבע על קוח

1978
 ווי- קרול הפולני הקרדינל — 20.10

.264ה־ כאפיפיור נבחר טלה
 כי הודיעה נובל פרם ועדת — 27.10

 חתני הם בגין ומנחם אל־סאדאת אנוור
לשלום. הפרס

ם בי ת כ מ
)8 מעמוד (המשך

נפ נוהג להפסיק כדי משל, של האישית
 בלתי־הוגנת, תחרות גם המהווה זה, סד

 הישראלים. הימאים את לרעה המפלה
לשווא. אך

 את שפקדו הרבות והשביתות השקט אי
ה בין נבעו, בזמנו הישראלית הספנות

 נגדן יוצא שעתה הסיבות מאותן יתר,
ו הסולידאריות דגל את בהניפו. משל,

מו עכשיו, כך, בעשותו הפועלים. אחוות
 נגד ישראל פועלי טובת שלא משל כיח

ו צרים פוליטיים אינטרסים אלא עיניו,
רא ממדרגה בצביעות טבולים שקופים,

שונה.
חיפה צ/ק, ימאי כן״יהודה, אור

הכס <־זמ״7מנ
האפי את בירך ישראלי אזרח
 להלן לנגי. במענה וזכה פיור,

:מיכתבו
קדושתו, הוד

מוצ ארץ שנים. 77 בן בימים, בא הנני
 אזרח הנני שנה 31 ומזה רומניה היא אי

ב ברומניה חייתי אבותי. ארץ ישראל,
 כולה כימעט היתה שאוכלוסייתה עיירה

איכ התקוממות שבעת וזוכרני קתולית.
כש־ — העדה כהן ביקש ,1907ב־ רים,

2ה־ פאולום יוחנן האפיפיור
הקדושה האדמה

 — בידיו והחסד, האמונה סמל הצלב,
ה למען הפרשים, פלוגת ממפקד חנינה

 מעט גניבת בעוון למוות שנידונו איכרים
הקטנים. ילדיהם את להזין כדי חיטה,

 אני העבר, ואת הזה הכהן את בזוכרי
כיור בך בחר אשר הכל־יכול, את מברך

.23ה־ יוחנן הקדוש של שו
 ובטלוויזיה, בעיתונות בעניין, עקבתי

 ובפולין. במכסיקו ההיסטורי ביקורך אחרי
 שלך, האצילי במחווה בהתרגשות צפיתי
 של הקדושה האדמה את נשקת כאשר
ה מן 'רדתך עם מייד מולדתך, פולין,
 באהבה פניך הקבילה האוכלוסיה מטוס.

 הנצרות, סמל כי בכך והפגינה אין־קץ,
 סמל והפטיש, המגל מן יותר איתן הצלב,

האופל.
 באוש־ המרשימה לדרשתך הקשבתי

 המחרידים בתי־החרושת ובבירקנאו, וויץ
ובמשר בתאי־הגזים נמוגו שבהם למוות,

בהע וגברים... נשים ילדים, מיליוני פות
 את רכשת השואה קורבנות זכר את לותך

 אלה מניצולים אחדים צאצאיהם. הכרת
 עדיין כמהים והם בישראל, היום חיים

 על־ידי מהם הנשללים ולמנוחה, לשטח
 בלבנון אחרים. רוצחים אחרים; תליינים
 רוצחים בישראל הנוצרים, את טובחים

וטף. קשישים נשים,
 הוד־קדושתו: אל מופנית מישאלתנו

 בינינו. אצלנו, לראותך משתוקקים אנו
 כי משוכנעים, אנו באהבה... פניך נקבל

 הטוב, לניצחון להביא תצליח בנוכחותך
 בין אהיה צנוע, אזרח אני, האמת. הצדק,

 אנו פניך. את להקביל שיבואו ההמונים
 פאולום יוחנן הוד-קדושתך, לך, מצפים

.2ה־
הנכנע, עבדך

תל־אביב ,8יוםין מרקו
ל שלחה הוותיקאן מדינת מזכירות •
 האב של תודתו ״רגשי את יוסיף קורא
ה אהדתך הפגנת על ,2ה־ סאולוס יוחנן

 אל לליבו.״ נגעו אשר והכרתך, מכובדת
 מיטב בה והובעו מזכרת צורפה האיגרת
 ולכל הישראלי לאזרח האפיפיור איחולי

לליבו. היקרים אלה

2199 הזה העולם




