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)8 מעמוד (המשך
תס של היחשפותה רק היתד. יפאן תגובת
ל ראויה צרפת תגובת מתמשכת. מונת

 התייחס דסטאן, ז׳יסקאר נשיאה, לימוד.
 במלים בצרפת לחומייני המיקלט למתן
 ההפגנות היו מיקלט, ניחן ״אילולא :אלה

 כלפי ולא צרפת כלפי מכוונות באיראן
כד של חשבון לכם הרי ארצות־הברית.״

 כי מקווה שאירופה שעה זאת וכל איות!
 עזרה־ללא- בשעת לימינה תתייצב אמריקה

חשבונות.
ב תגובתו מזכירה צרפת נשיא תגובת

 שגרירו באמצעות שדר שלח כאשר עבר,
 שדר באותו עראפאת. ליאסר בביירות

 פעולות אש״ף יבצע לבל (התחנן?) ביקש
 אדמת על עיראקיים... מוסדות נגד טרור

 נפשי את אני מודל: אותו שוב צרפת.
!הצלתי
 שר- תגובת את גם לקשור אפשר לכאן

נת כאשר כשנתיים, לפני הצרפתי החוץ
 ללא לביקור לבוא הסעודים על־ידי בקש

ה שר־החוץ בפמלייתו. יהודיים עיתונאים
 תקופה זו. גזענית לדרישה נענה צרפתי
 ההולנדי שר־החוץ סרב כן לפני קצרה

שכזאת. לסחטנות להיענות
ה האסוציאציה מן לברוח אפשר ואי

 שניתן האמין פטאן המארשל גם מרגיזה:
 הנאצים) (למלתעות המערב את להפקיר
לצרפת. (מדומה) רווחה תמורת

 ציבורי- במאבק לצאת השעה הגיעה
 להעמיד עלינו זאת. תסמונת נגד הסברתי

 השאלה בפני המערבית דעת־הקהל את
 ויעמוד המערב יתאושש האם החיונית:

סח ונגד הנפט סחטני נגד במערכה איתן
הפוליטי? הטרור טני

ירושלים חקק, וכדפור הרצל

ד■,ח,ה1 האחד בגין
 שנתיים ראש״הממשלה נראה איך

לשילטון. עלייתו אחרי וחצי
 שלנו. בגין מנחם כמו ראש־ממשלה אין

 יחיד- הוא בגין מנחם יהיה. לא ולעולם
העולמית. בהיסטוריה במינו

 השיל- לכם שעלה אחרי וחצי שנתיים
 הפאנאטים — ביותר הנאמנים חסידיו טון,

 ״המפקד״, לו שקראו אלה — שלו היקרים
 ורק בפומבי, ״בוגד״ עכשיו אותו מכנים

 לבין בינם לו קוראים הם כיצד יודע האל
באילון־מורה. עצמם
 מ־שפחות 15 את להוציא — השאר כל

 פחדן, אותו מכנים — אילון־מורה מתנחלי
ה לו אין שאם וטוענים ולא־יעיל, חולה
 לו שיהיה לפחות למשול, והאומץ כוח

לפרוש. הכבוד־העצמי
 האחרונים בני־בריתנו — האמריקאים

 הלא- האדם ערמומי״, ״נוכל על מדברים
הלא־נכון. בזמן הלא־נכון במקום נכון

 וה״ים־מנים״ בגין שמנחם ייתכן האם
 לאדי- מתת־אל אלא אינם בממשלתו, שלו
לישראל? ושואה בינו

תל־אביב שריין, יוסף

ה ל כ !קלדותיר. שזה ת
? אילין־מורח עם ומח ז האמנם

 שקצב החסד ימי שתמו רק לא הנה,
אילון-מורה, למתנחלי העליון בית־המישפט

וה עברה, חלפה הממשלתית הארכה גם
התרחש. לא דבר כאילו מכונה, על התנחלות

 החדשה השנה שקיבלה הירושה זוהי אם
 לעתיד. באשר אופטימית אינני מקודמתה,

 תהיה לא 1980 ושנת ואתבדה, הלוואי
.1979מ־ יותר גרועה

תל־אביב מ♦, ליאת

 בו? 15ה־ עד לינואר 9ה־ שבין בשבוע ׳20ה־ במאה אירע מה
 השנים 79כ־ שאירעו המאורעות מן במה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור

הגיליון. מופיע שבו בשבוע הקודמות

1 9 0 0*
 של הבכורה הצגת נערכה — 14.1
ברומא. פוצ׳יני לג׳אקומו טוסקה

ה שיטת הצלחת על הוכרז — 14.1
 ב־ הנע. הסרט שיטת — החדשה עבודה
 עבודה כי התברר פורד המכוניות מיפעל

 שעות, 12.5 במשך לכן קודם שנעשתה
וחצי. שעה במשך עתה נעשית

1919 _____
 ליב־ וקארל לוכסמבורג רוזה — 15.1

 לוכסמבורג נרצחו. השמאל, מנהיגי קנכט,
במותה. 49 בת היתה

כפיגמליון מרון חנה
10.1.1954

1 9 2 7
 הו־ צ׳מברלין סטיוארט הוסטן — 9.1

 בריטי־גרמני ממוצא הגזעני גרדהדעות
.27 בגיל מת הנאצית, הגזע תורת וחלוץ

1 9 5 4
 של מעמד מקבלת תל־אביב — 12.1

להקמתה. יובל חצי במלאת עיר

1 9 5 5
 קירקוק בין הנפט צינור נחנך — 14.1
בחיפה. הים־התיכון לבין בעיראק

1 9 5 8
 יהודי- בוטנאי ורבורג, אוטו — 11.1

הגרמ הציונית ההסתדרות ונשיא גרמני
.73 בגיל נפטר נית

 לארכיאולוגיה מוסיאון נחנך — 14.1
בירושלים. רוקפלד

1 9 5 9
 ברומא מבקר צ׳מברלין נוויל — 10.1

מוסוליני. בניטו עם שיחות ועורך

1941
 מיכל אשמן אהרון של מחזהו — 11.1

ה המחזה והיה בהבימה הוצג בת־שאול
כספית. בהצלחה שזכה הראשון מקורי

 שהיה היהודי השחמטאי לסקר, עמנואל
.73 בגיל נפטר העולם, אלוף

 ג׳ואיס ג׳יימס האירי הסופר — 14.1
.58 בגיל נפטר

 סילאסי האיילה בחבש. מרד — 15.1
שנים. 5 בת גלות אחרי חבש לאדמת שב

1 9 4 2
 לבורמה. פולשים היפנים — 15.1

במזון. קיצוב על הוכרז בארץ־ישראל

1 9 4 5
 בין קזבלנקה ועידת נפתחה — 14.1

ל רוזוולט פרנקלין ארצות־הברית נשיא
צ׳רצ׳יל. בריטניה ממשלת ראש בין

מיש־ הפנטגון, בניית הסתיימה — 15.1

ה המישרדים בניין האמריקאי. ההגנה רד
 מגיע פרוזדוריו אורך אשר בעולם גדול

קילומטרים. 27ל־

1 9 4 5 _
 את מקיים מק־ארתור הגנרל — 9.1

 60 בראש ופולש אשוב,״ ״שוב הבטחתו
לפיליפינים. אמריקאים חיילים אלף

1 9 4 8
 לצפון פולשים סוריים כוחות — 10.1

 סולד כפר את תוקפים ערבים 800 הארץ.
ונהדפים. ח ואת

ה של הראשון הנשק חוזה — 14.1
 בצ׳כוסלו־ שקודה מיפעלי עם נחתם הגנה

בקיה.
 אל־חו־ עבד־אל־קאדר התקפת נהדפת

 רמת על ההתקפה גוש־עציון. על סייני
נמשכת. רחל

 גוש-עציון על נוספת התקפה — 15.1
נהדפה.

1 9 4 9
 רחבי בכל ההאפלה הסתיימה — 12.1
הארץ.

הוועי נפתחת ברודוס השושנים במלון
הנשק. לשביתת הישראלית־מצרית דה

1951
 סינקלר האמריקאי, הסופר — 10.1
.66 בגיל נפטר לואים,

ישר אוניה עוגנת לראשונה — 11.1
 פרי פרקה רימו האוניה רוסי. בנמל אלית
אודסה. בנמל הדר

 מבוכנ- המיפלצת קוך, אילזה — 15.1
 גרמני בית־מישפט על־ידי נדונה וואלד,
עולם. למאסר

כוגרט האמפרי
14.1.1957

1 9 5 2
 אישרה 50 נגד 61 של ברוב — 9.1

השי בדבר הממשלה הצעת את הכנסת
מגרמניה. לומים
הכנ מישיבות הורחק בגין מנחם ח״כ

שלם. מושב למשך סת
 מנהיג על־ידי המוסתים מפגינים אלפי
הכנ ליד משתוללים בגין, מנחם חרות,

 ה- באבנים. אותה ורוגמים בירושלים סת
ב אותם פיזרה הבלגה שגילתה מישטרה

מדמיע. גז
 שבעה מהם רופאים, תשעה — 13.1
 נסיון באשמת במוסקווה נאסרו יהודים,
סובייטים. מנהיגים בחיי פגיעה

 נפרד טרומן הארי הנשיא — 15.1
הלבן. מהבית

1 9 5 4
לר החליטה ישראל ממשלת — 10.1

חברת־החשמל. מניות את כוש
 בקאמרי מוצג שאו לברנארד פיגמליון
מרון. חנה בהשתתפות

1 9 5 7
 האמריקאי, הקולנוע שחקן — 14.1
.58 בגיל מת בוגרט, האמפרי

כר קבע העליון בית־המישפט — 14.1
 קסטנר ישראל שד״ר להאשמה אחיזה אין

 מלכי־ על וגזר הנאצים עם פעולה שיתף
 בעוון על־תנאי מאסר שנת גרינוואלד אל

־• " __ דיבה. הוצאת
 ישראל של הכדורגל ניבחרת — 15.1

.0:2 בתוצאה וולם ניבחרת על גברה

1961
 הבכיר הקצין ג׳יבלי, בנימין — 9.1

הו פי על מצה״ל שוחרר לבון, מפרשת
בן־גוריון. ראת

בדר ניספו ממרוקו עולים 48 — 11.1
הקט הטיולים ספינת כאשר לישראל, כם
טבעה, — ברחו שעליה נה

בישר ארצות־הברית שגריר — 14.1
מתפקידו. התפטר ריד, אוגדן אל,

1 9 6 6
 ממשלתו את מציג אשכול לוי — 12.1
 הם החדשים השרים הכנסת. בפני החדשה
 קול משה תיק, ללא שר גלילי, ישראל

שפי שמשון יעקוב והפיתוח, התיירות שר
שר־המשפטים. רא

1970
 מילחמת קץ נפלה. ביאפרה — 12.1

ה בקרב ומחלות רעב בניגריה. האזרחים
פליטים.

1 9 7 5
 מאיר גולדה ראש־הממשלה — 15.1

.6ה־ פאולוס האפיפיור עם בוואתיקן נועדה

1 9 7 4
 בשיעור הועלה הדלק מחיר — 13.1

אחוז. 40 של
 שר- שהיה מי סרלין, יוסף — 14.1

.68 בגיל נפטר הבריאות,

1 9 7 6
ה ארץ־ישראל למען התנועה — 9.1
לליכוד. הצטרפה שלמה

 מיליון 1.65 שבה פלדה כספת — 11.1
בנ תת־ניצב של מלישכתו נגנבה לירות

ביפו. המישטרה בבניין זיגל ימין
 והמיסתו- סיפרי-המתח מלכת — 13.1

.85 בגיל נפטרה כריסטי, אגאתה רין,
 למאסר נדונה מור ג׳יין שרה — 15-.1

 הנשיא בחיי התנקשות נסיון על עולם
פורד. ג׳ראלד

1 9 7 7
מו פרס שמעון שר־הביטחון — 11.1

ל מיפלגתו מועמד שישמש רישמית דיע
ראש־הממשלה. תפקיד

1 9 7 8
הצ ניסים ומשה לנדאו חיים — 10.1

לממשלה. טרפו
בחו עלה המחייה יוקר מדד — 15.1

 המדד עליית אחוזים. בשני דצמבר דש
אחוז. 42 :לשיא הגיע 1977 בשנת

כריסטי אגאתה
13.1.1976

2210 הזה העולם


