
ע בו ש ה ה א 2־ה בנו 0
 מזו 8ה־ עד לינואר 2ה־ שכין בשכוע ׳20ה־ כמאה אירע מה

 השנים 76ב־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור
הגיליון. מופיע שכו כשכוע הקודמות

 פועלי מיפלגת נוסדה העבודה אחדות עם
(מפא״י). ארץ־ישראל 1 9 0 8

 רופיו ארתור וד״ר ורבורג אוטו — 7.1
הישוב. להכשרת החברה את ייסדו

1 9 1 6
הבריטים. על־ידי פונתה גליפולי — 8.1

הילארי
6.1.1958

ב- הפרלמנט את מבטל לנין

1927
 העם, אחד הוא גינזבורג, אשר — .צ1
.71 בגיל נפטר הרוחנית, הציונות אני

1930

1936
הרא בפעם חולק באליק פרס — .5.1
אביג שניאור, זלמן הם הפרם חתני שונה.

בורלא. ויהודה המאירי דור

1937
 ועדת בפני מעיד בדגוריון דויד — 7.1

כאן.״ בזכותנו ״אנו ומצהיר: פיל

1940
 ב־ חשפה הבריטית המישטרד, — 6.1

 ההגנה. של ענק סליק מישמר־השלושה
 שגילה היהודי את להורג הוציאה ההגנה

לבריטים. המחבוא את
 בחמאה, קיצוב הונהג בבריטניה — 8.1
ובשר. סוכר

1943
 הסנדלר, ושלמי המלך שלמה — 8.1
בכו בהצגת הוצג גרונימן, סמי של מחזהו

באוהל. רה

1948
 עונשין פעולת עורכת ההגנה — 2.1

כ תל-אביב ליד ובסלמה חיפה בפרברי
 עשרות בבתי-הזיקוק. הטבח על תגובה
נהרגו. הגנה חברי ושלושה ערבים

1949
 פינה הממשלה הוראות פי על — 2.1
סיני. מרחב את צה״ל

מ תל-אביב את הפגיזו מצריות אניות
הים.

1918
7.1
רוסיה.

1919
 וייצמן חיים והד״ר פייסל האמיר — 8.1

 אחי פייסל, מביע שלפיו הסכם, על חותמים
 במיפעל תמיכתו את ירח, מלך עבדאללד.

הציוני.
בגר הנאצית המיפלגה נוסדה — 5.1
מניה.

 26ד,- הנשיא רוזוולט, תיאודור — 6.1
.61 בגיל נפטר ארצות־הברית של

1925
לרפובליקה. הוכרזה אלבניה — 6.1
 הראשון הטלפוני הקשר נוצר — 7.1

ללונדון. ניו־יורק בין

1926
 את מחיג׳ז מגרש סעוד איבן — 8.1

 ערב-הסעד את ומקים ההאשמית השושלת
דית.

דה־גול שארל
8.1.1959

העברית. ללשון האקדמיה נוסדה — 6.1
 לגרוש חורב מיבצע הסתיים — 7.1
מהנגב. המיצרי האוייב
 אחד ביניהם ישראלים, מטוסים — 8.1

 חמישה הפילו וייצמן, עזר על-ידי שהוטס
ב ישראל לשמי• שחדרו בריטיים מטוסים

צילום. מטרת

1953
 ארצות- כי מודיע טרומן הנשיא — 7.1
מימן. פצצת פיתחה הברית

1957
 הצעיר הפועל איחוד על-ידי — 6.1

6 וי .......... 4

 הגיעה מיבטח חיל־הים אוניית — 3.1
נף־התיקווה-הטובה. דרך אילת לנמל

באננס טענת סליחה,
1958

 טורם, אנרי הצרפתי עורך־הדין — 4.1
 גרינשפון, והרשל שוורצברד של סניגורם

.75 בגיל נפטר
ל הגיע הילארי האברסט כובש — 5.1
היבשה. דרך הדרומי קוטב

ני קסטנר רצח מישפט נאשמי — 7.1
למאסר־עולם. דונו

1959
 49ה־ כמדינה הוכרזה אלסקה — 3.1

ארצוודהברית. של
 לתפקידו נכנס דה־גול הגנרל — 8.1
החמישית. הרפובליקה של הראשון כנשיא

 קאסטרו של בממשלתו הכירה ישראל
בקובה.

1961
 מחסידי ישיבה בחורי עשרות — 2.1
 בליש־ המסורתי בלבושם התייצבו ויז׳ניץ

 הספר בישוב לשרות והופנו כת-הגיוס
עזה. מול עמי-עוז

1964
ל מגיע 6ה־ פאולום האפיפיור — 5.1
 על־ ומתקבל בישראל שעות 12 בן ביקור

שז״ר. זלמן הנשיא ידי

1967
 אום־ לי של הורגו רובי, ג׳ק — 3.1
 קנדי, ג׳ון הנשיא את שרצח מי וואלד

בכלאו. מת

1970
 לכדו שבה גרין, האי פעולת — 2.1
 מתוצרת חדישה מכ״ם תחנת צה״ל חיילי

 לישראל בשלמות והטיסות ברית־המועצות
במסוקים.

 מצביע וייצמן עזר שר־התחבורד, — 4.1
 בגין מנחם השר־בלי־תיק של הצעתו נגד

ל לנסוע אבן אבא שר־החוץ על לאסור
גרמניה.

1973
 באדר-עופר חוק התקבל בכנסת — 2.1
ל בבחירות הקולות עודפי חלוקת לשינוי
הגדולות. המיפלגות לטובת כנסת

)63 מעמוד (המשך
 .7 מיספר בחדר גרה שהיא לי אמרה היא

 לי. ענה לא אחד ואף החדר, בדלת דפקתי
 הדלקתי לא ונכנסתי. הדלת את פתחתי

 הכפתור. איפה ידעתי לא כי האור, את
בנות. שתי בהן שישנו מיטות, שתי ראיתי

 וניסיתי שמאל, שבצד למיטה ניגשתי
 אבל בפנים, לד, נגעתי הבחורה. את להעיר

 שלה. המיטה על ישבתי התעוררה. לא היא
 להעיר כדי בפנים, אותה ללטף המשכתי

לצעוק. והתחילה התעוררה היא אותה.
 מודה. לא שאני להגיד רוצה אני עכשיו

הראשונה. עדותו כאן עד
ה את העצור הרחיב השנייה בעדותו

 במכוניתו. לקיבוץ נכנס כי וסיפר דיבור,
 ניגש הוא למעשיו. אותו שאל לא אחד אף

 גבר של וקול בדלת דפק ,4 מיספר לחדר
 בחדר קרולין בשם אחת שם שאין לו ענה

 הוא אחר־כך, נכנס שאליו שבע, מיספר
 אל ניגש הוא ערומות. בחורות שתי ראה

 היה שהחדר כיוון השמאלית, הבחורה
 נישק פניה, את ראה לא והוא חשוך,
 אותו, נישקה היא גם פניה. את וליטף אותה

 אבל התכוונתי, לא ״אני איתה. שכב ואז
 אחרי במיוחד ערומה, בחורה כשראיתי

 קרה,״ זה איך יודע לא אני שתוי, שהייתי
הוסיף.

 יצא כבר יותר מאוחר דקות ארבעים
 הוסיף ואז שוטר. עם להצבעה החשוד
 כי וסיפר הזמן, באותו לבושו את ופירט

 לו היתד, וכי סנדליו, את בחדר השאיר
 מוצג שימשה הקופסה בכיס. קנט קופסת
במישפט. תביעה

 עזריה פקד קיבל יום, באותו בערב 7ב־
בהו שיחת־טלפון נתניה ממישטרת מליחי

 מעוניין החשוד כי שאמר מהיומנאי, לה
עימו. לדבר

המת עם שכב כי עתה הכחיש החשוד
 בחורות הרבה לו היו כי וסיפר לוננת,

 בקיבוץ איתן. שיצא גיבעת־חיים מקיבוץ
 משם. אותו לסלק ורוצים אותו, אוהבים לא

 טען, כאן הסיפור. את עליו העלילו לכן
 דלוק, האור היה לחדר כשנכנס כי לפתע,

 שיכעסו רצה לא כי אותו, כיבה הוא אך
 כי הראשונון, גירסתו על חזר הוא עליו.

 כדי סוזן׳ של פניה על ידו את שם רק
 ואז לצרוח, התחילה היא אותה. להעיר

המתנדבים. אותו תפסו

 יקר נכס
המציאות

1974
'4  איל- של בתו הרסט, פטרישיה — 1.

הח ותמורת נחטפה האמריקאי, העיתונות
דולר. מיליון 230 של סכום נדרש זרתה

1976
 כלכלה לענייני השרים ועדת — 4.1

בתמנע. מיפעל-הנחושת את לסגור החליטה
ל ״מוטב הכריז: דיין משה — 7.1
פלסטינית.״ למדינה להסכים מאשר הילחם

1977
2ז  נתן אייבי של השלום ספינת — 1.

סווים. בתעלת עברה

1978
 סעיד בבריטניה, אש״ף נציג — 4.1

ב הערבית הליגה בבניין נרצח חמאמי,
לונדון.

6ה־ ופיוס שז״ר זלמן
5.1.1964

 כי אעויסאת סיפר כית־המישפט ף
י  מפני הבושה. ביגלל הודאתו על חתם *

 יודה, אם אותו ישחררו כי לו שהבטיחו
 שוטרים ארבעה לחדר אליו שנכנסו ומפני

 לו. שירביצו חשש והוא באקדחים, חמושים
 לו ואמרו מאיימת, בצורה מולו עמדו הם

אותו. ישחררו לא יודה, לא שאם
מה מתנדבות שתי הכיר כי טען כאן

 בשם והשנייה קטי, בשם אחת קיבוץ.
קרולין.
 שאינה וראה מהן, אחת זיהה הוא בחדר

 שכיבה אחרי השנייה, אל ניגש הוא קטי.
 הימני, צידה על ישנה היא אך האור, את

 ידו את הניח אליו פניה את לסובב וכדי
לצעוק. התחילה ואז פניה. על

 לחזור לפתע הנאשם החליט זה בשלב
 מיני מגע קיים כי והודה מכפירתו, בו
ברשות. למקום נכנס אך המתלוננת, עם

 ולילה לילה אלף כותבי :התובעת טענה
 לא סיפורו. לשמע מבושה מסמיקים היו

 קטי. בשם אחת מתנדבת אף בקיבוץ היתד,
 בטוח כל-כך לא הוא במישטדה בהודאתו

קרולין. בשם אחת הזכיר חיפש. מי את
 של בעונשו להחמיר ביקשה התובעת

 מתנדבות על להגן שיש בטענה הנאשם,
יקר־המציאות. נכס כיום שהן בקיבוצים,

 וויקטוריה בר נחמיה לוין, דב השופטים
 את להרשיע החליטו אוסטרובסקי-כהן

 רחמים ביקש הנאשם באונם. אעויסאת
האחרונה.״ הפעם תהיה ״זאת כי והבטיח

 לא שהאונס למרות כי החליטו השופטים
תר תוך בוצע ולא באלימות, מלווה היה

 כדי תוך בוצע שכן חריג, היה הוא מית,
 את לבקר בא שהוא בטענה לקיבוץ כניסה

 סוזן של לחדרה נכנם המתנדבות, אחת
 סנדליו את שם משאיר כשהוא אותה, ואנס

שלו. וקופסת-הסיגריות
 כי האפשרות את שלל לא בית־המישפט

 ב־ היתר, לקיבוץ הנאשם של בואו מטרת
 בחדר דולק באור משהבחין אך תום־לב,

 פעל ערומות, השתיים את וראה המתנדבת
 לו אלמונית אוחד, אל כשבא כדין, שלא

מיני. מגע איתר, וקיים
 הקודמות בעבירות התחשבו השופטים

 שנים, שלוש מאסר עליו וגזרו הנאשם של
תנאי. על והשאר בפועל אחת שנה מתוכן

2209 הזה העולם


