
2־ה בנואה השבוע 0
 12ה־ עד כפכרואר 6ה־ שכין כשבוע ׳20ה־ כמאה אירע מה

 שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור בוץ
הגיליון. מופיע שכו כשבוע הקודמות השנים ב־סא

1905
ה מייסד הרצל, זאב בנימין — 11.2

 הגדול הווזיר מן מבקש המודרנית, ציונות
יהו להתיישבות רשיון תורכיה, בקושטא,

 שהמתיישבים כמובן, בתנאי, בגליל, דית
 מבטיח בתמורה תורכיים. נתינים יהיו

תורכיות. לירות מיליון שני הרצל

1 9 0 4
 רוסיה בין המילחמה החלה — א—9.2
 ברוסיה המהפכה פרוץ את שזירזה ויפאן,

.1905ב־

אשכול ראש־ממשלה
11.2.69

1915
 עוצרים התורכיים השילטונות — 9.2

 לאירגון בהשתייכות החשודים יהודים שני
 של האינטרסים כנגד הפועל חשאי, ציוני

 מן אותן ומגלים העותמאנית, הממלכה
 בן- ויצחק בן־גוריון דויד :השניים הארץ.

וה הראשון ראש־הממשלה לימים צבי,
ישראל. מדינת של השני נשיא

1917
 לראשונה נבחר וייצמן חיים — 11.2

 בבריטניה. הציונית ההסתדרות לנשיא
ישר מדינת של הראשון נשיאה לימים,

אל.

1918
 לראשונה היער, איש טרזן, — 14.2

 הראשון, הסרט של הצגת־בכורה הבד. על
 רייס אדגר מאת טרזן סיפורי על המבוסס

לכן. קודם שנים שש לאור שיצאו בורוז,

1919
 מישלחת בראש פייסל, האמיר — 6:2
 בוור־ השלום ועידת בפני מופיע חיג׳אז,

ה המדינות 27 של נציגים 70 — סאי
 — הראשונה במילחמת־העולם מנצחות

 מיל- האיזור, בכל ערבית ריבונות ותובע
ארץ־ישראל. בד

1920
מצ מלך שהיה מי פארוק, נולד —11*2
הקצי כת על-ידי להדחתו עד 1936מ־ ריים
 עבד-אל- גמאל בהנהגת החופשיים, נים

 ,1965ב־ באירופה מת .1952 ביולי נאצר,
עלי מתרחשת שבה דאנציג, — 11*2
 מוכרת בארץ, עתה המוקרן הפח, תוף לת

 חבר־הלאו־ לפיקוח ונמסרת חופשית כעיר
מים.

1921
 שר־ נתמנה צ׳רצ׳יל וינסטון — 12.2

בריטניה. בממשלת המושבות

1925
ההסתד של השנייה הוועידה — 7.2

העובדים. חברת הוקמה שבה רות,
_ ס> - _ _ _ _

1952
בחיפה. הטכניון פתיחת טכס — 10.2

1929
 הוכרה ברומא הוותיקן קרית — 11.2
 עצמאי, כשטח איטליה ממשלת על־ידי

 הכירה גם איטליה האפיפיור. בראשות
המדינה. כדת הקאתולית בדת

1955
 חוק, פורסם הנאצית בגרמניה — 6.2
 אדולף החדש, הקנצלר על ביקורת האוסר
היטלר.

1959
ב נפתחה שולחן־עגול ועידת — 7.2
 לדון כדי סנט־ג׳יימס, בארמון לונדון,
 בריטניה ממשלת ארץ־ישראל. בבעיית

נפר מושבים בשני הוועידה את ניהלה
 לחוד. הערבים ועם לחוד היהודים עם דים׳

פי המשך את תבעו ווייצמן בן־גוריון
 הצהרת ברוח הבית־הלאומי של תוחו

עצמ להעניק ההצעה את ושללו בלפור,
היהו יהוו שבה מדינה ולכונן לארץ אות
מיעוט. דים

1940
 בפיקודו האפריקאי, הקורפוס — 12.2

ה ביישוב ללוב. הגיע רומל, ארווין של
 יכבשו פן דאגה, שוררת בארץ יהודי

ארץ־ישראל. את גם הנאצים

1 9 4 1
 דפוס את להצית ניסו אלמונים — 7.2

היום, בעיות נדפס שבו בירושלים, גשר

קשאגי למוות נדון
10.2.1947

ו יהודים בין להתקרבות הליגה ביטאון
ערבים.
ממש אל בנאום פונה צ׳רצ׳יל — 9.2

 את לנו ״תנו ומכריז: ארצות־הברית לת
המלאכה.״ את נסיים ואנו הכלים

1942
הור ארצות־הברית, בדטרויט, — 10.2

 מעתה האחרונה. האזרחית המכונית כבה
צבא. לצרכי המכוניות ייצור כל מופנה

 ״יאיר״, המכונה שטרן׳ אברהם — 12.2
ברי בלשים על־ידי נרצח לח״י, מייסד
 גג בדירת מסתתר שנתפס אחרי טיים,

 כתב- הוא יאיר, בנו, תל־אביב. בדרום
 חבר־כנסת דויד, אחיו׳ !בטלוויזיה שדרן
הליכוד. מטעם

1945
 צבאי במסע פותחים הנאצים — 7.2

ב הלוחמים ביוגוסלביה, הפרטיזנים נגד
טיטו. ברוז יוסף של בהנהגתו עוז

1945
 ברחבי אנטי־בריטיות מהומות — 9.2

מצריים.

1947
 יחיאל — אצ״ל אנשי שלושה — 10.2
 — אלקחי ומרדכי קשאני אליעזר דרזנר,
בת למוות בריטי צבאי בבית־דין נידונו

 שופטיהם בפני משותפת בהצהרה ליה.
 בארץ שקם לכם, להוכיח ״יצאנו אמרו:

 השפלה, יסבול שלא חדש, עברי דור זו
כבו על שיילחם שיעבוד, עם ישלים שלא

מחיר...״ בכל דו

1948
בברית־ד,מוע העליון הסובייט — 11:2

 מגמות על סובייטיים במלחינים נזף צות
 שלהם. במוסיקה בורגניות״ ״ריאקציוניות

 ו־ פרוקופייף שוסטקוביץ, משל יצירות
 האומה לרוח כ״זרות הוגדרו חצ׳אטוריאן

ופורמליסטיות״.

1950
 שעל מק־קארתי, ג׳וזף הסנטור — 9.2

 ״מק־קארתיזם״, לגנאי הידוע המושג שמו
 ל־ הסתננו רבים קומוניסטים כי הצהיר,

 האכול הסנטור האמריקאי. מישרד־החוץ
 57 על יודע ״אני :קבע רדיפה תסביכי
 הקומוניסטית המיפלגה חברי של מיקרים

לה.״ הנאמנים או

1 9 5 2
 כס על שעלה ,6ה־ ,ג׳ורג מת — 6.2

הת אחרי ,1936ב־ בבריטניה המלוכה
המלו כס על .8ה־ אדווארד אחיו, פטרות

.2ה־ אליזבת תחתיו עלתה כה

1956
 קרליבך, עזריאל הדוקטור — 12.2
.48 בגיל נפטר מעריב, של ועורכו מייסדו

1958
 מלך וחוסיין עיראק מלד פייסל — 10.2

 המצרי־סורי. באיחוד לדון נפגשו ירדן
 על מברכות וסירהעממית ברית־המועצות

האיחוד.

1969
 לוי הממשלה, ראש 'הצהרת — 11.2
 ישראלית, נסיגה של אפשרות על אשכול,
בממשלה. משבר מעוררת

1970
 נפצעה מרון חנה השחקנית — 11.2

 של נוסעים אוטובוס על פידאיון בהתקפת
מינכן. של התעופה בנמל על אל־

1974
 במילחמת החוף מוצב מפקד — 10.2

 מול שובת אשכנזי, מוטי יום־הכיפורים,
 לפיטורי בתביעה ראש־הממשלה מישרד

דיין. משה שר־הביטחון

1978
לרא אישר דיין משה שר־החוץ — 6.2
ישר כי בשווייץ, טלוויזיה בראיון שונה,

לאתיופיה. נשק מספקת אל

6ה־ ג׳ורג׳ המלך
6.2.1952

ז ז־.בו־דנ?גטר*ת רד. ב
 גרופר פסח שבין ההתגוששות על

שרון. ואריאל
 מישקל לדבר. מה אין שקולים, כוחות

 ינצח, מי חשוב לא הוגן. ודו־קרב כבד
שלו והמוראל יפסיד ישראל שעם העיקר

ז. ימשיך כניס לדעתי, לאסור, יש לר̂ד
 למישכן־הסנסת. רבן בית תלמידי של תם

 המיש־ בתוככי לעיניהם שיתגלו המראות
חינוכיים. אינם כן

רמת־גן אלתי, שמואל

0־13 ש״מונון שלי 131*0
 אזי סוציאליסט, פרס ח״כ אם

 מעיד הוא כך — שריק הקורא
הקדושה. הבתולה הוא — עצמו על

אח פרם, שימעון של בפניו הביטו רק
 אין האם העבודה. במיפלגת ניצחונו רי
 סוחר־במכוניוח־ של המנצח חיוכו זה

 פולקסוואגן החליף שזה־עתה משומשות,
י 1980 דגם בקאדילאק 1933 משנת
ש מי — האופוזיציה מנהיג פרם, אם
 לחוץ- לנסוע בגין ממנחנ£ רשות ביקש
הסוציא עמיתיו עם שם ולשוחח לארץ,

 הבתו־ אני אז סוציאליסט, הוא — ליסטים
בזרועותיה. תינוק עם לה,־הקדושה

 האופוזיציה של זה מנהיג של .ניצחון
נו שנים ארבע פירושו הבאות, בבחירות

 האיכד הפחדני, הצבוע, שילטונו של ספות
 מדיניות־פנים כל הנעדר בגין, של פוטנטי

 שימעון זה היה לא האם שכן, חוץ! או
 ״ לאי- שאיפשר שר־הביטחון, בתפקיד פרם,

 מיב־ היום: שהיא למה להיות לון־מורה
 מיל- המדרבן לשלום, בדרך אדיר שול
חדשהז חמה

תל־אביב שריק, יוסף;

ה ל 113 קולו כ ז
.84250 מס׳ תיק הנידון:

 זה מצער מיכתב לכתוב נאלץ אני
 במישרד־וזביטחון, הקשורה הסחבת בגין

 מיסמכים, לו שקוראים הנושא לכל בקשר
 מחיי- יותר חשוב המישרד אנשי שלדעת

אדם.
 מפגיעה סובל שאני שנתיים כבר זה
באי פגיעה לאחר שמאל, ירך בפרק קשה
 הכיר אמנם הלאומי הביטוח צניחה. מוני

 ,1.8.80 עד נכות 100״4 לי וקבע בנכותי
שיקו לא רפואית, לא בי מטפל אינו אך

של מכיוון שהיא, דרך בכל ולא מית,
צד,״ל. נכה אני והמיסמכים הפקידים טענת

 הם וגם הסעד מלישכת מיכתב קיבלתי
ה לטיפולים אחראים הם שאין טוענים

 ומביש, עגום מצב נוצר שלי. רפואיים
לטי אינטנסיבי באופן היום זקוק שאני
 במרפאות- וביקורת בפיזיותרפיה פולים

 מסוגל ואיני רנוב׳׳ם, בית־ד,חולים של חוץ
 התחייבות שום לי שאין מכיוון לקבלם,
 מנער אחד כל קופת־חולים. של רפואית

 ומדוכא. אומלל ממש ואני ממני, אחריותו
זו? ביורוקרטית בארץ לנו קרה מה

 אמי, אצל ומתגורר ורווק, 32 בן אני
 בדי במשק־בית לעבוד לצאת שנאלצה

 אינו גורם שום פשוט כי אותי, לפרנס
אור לנעליים זקוק אני היום. בי מטפל

 האגן. ואת הגב את הורם אני כי טופדיות
 באוטובוס, בבית־חולים לטיפולים בא אני
 מזג- גם עזים. וכאבים וסבל סיוט וזה

 ברגל הפלטה עקב מאד מכביד האוויר
והברגים. והמסמרים
ש הביורוקרטי ■ המימסד בכל מאסתי

 והצילו עזרו אנא חרפה. האדם על מסיט
בישראל. נפש

קרית-אתא ביטון, אכי

2214 הזה העולם


