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 גוץ 3ה* עד באפריל ה־צ שבין כשבוע ה־טצ׳ כמאה אירע מה

 השנים 80כ־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה במדור
הגיליון. מופיע שבו כשכוע הקודמות,

1 9 0 4
ה ״ההסכמה הושגה — 8.4

 וצרפת, בריטניה בין לבבית״
 שנויות שאלות שנפתרו אחרי

ל הצטרפה רוסיה במחלוקת.
.1907ב־ הסכמה

1907
ל ראשונה החתמה — 8.4
הקרן־הקיימת־לישראל מניות

(קק״ל).

1915
 יצחק המשורר־סופר — 8.4

ו בעברית שכתב פרץ, לייבוש
.63 בגיל נפטר באידיש,

1917
 המהפכנית הממשלה — 4.4

זכו שיוויון מעניקה ברוסיה
שנים במשך שהיו ליהודים, יות

 הגדול למופתי יותר מאוחר
ה בראש הארץ, מוסלמי של

ב חלקו על הערביים. מפגינים
 מאסר שנות 15ל־ נידון הסתה

נאסר. בטרם !נמלט אך
 הבריטיים השילטונות — 7.4

 אנשי 20 בירושלים עוצרים
ז׳בוטינסקי. זאב בינהם ההגנה,

1922
 ויסריונוביץ׳ יוסף — 3.4

 סטאלין, המכונה ג׳וגאנשווילי,
ב רב־ההשפעה לתפקיד נבחר
 הסובייטית: בהירארכייה יותר

הקו המיפלגה של כללי מזכיר
בברית־המועצות. מוניסטית

1926
 אירגון נוסד באיטליה — 3.4

באלילה. — פאשיסטי נוער
 ראשונה התנקשות — 7.4

 של בחייו התנקשויות בשורת
איטליה של הפאשיסטי הרודן

ההסתד העבודה בלישכת מים
 ההסתדרותיות הלשכות רותית.

ש אחרי רק ממלכתיות הפכו
ישראל. מדינת קמה

1955
הפקי בטיהור הוחל — 7.4

 לפי הגרמנית, הממשלתית דות
הנא של תורת־הגזע עקרונות

 חייב ממשלתי פקיד כל צים.
הארי״. ״מוצאו את להוכיח

1954
 התכנסה בירושלים — 3.4
 הסתדרות של הייסוד ועידת

 חיקוי — הלאומית העובדים
ה להסתדרות רוויזיוניסטי

 העבריים העובדים של כללית
בארץ־ישראל.

1955
!נפתחה בתל-אביב

כוכנוולר מחנה אסירי
10.4.1945

 וטירור דיכוי לאפלייה, נתונים
אנטי־שמי.

מכ ארצות־הברית — 0.4
ו גרמניה על מילחמה ריזה

חיילים. מיליון 1.7פ־ מגייסת

1918
 נציגי — הצירים ועד — 4.4

 העולמית הציונית ההסתדרות
 ל- לייעץ כדי לארץ, מגיע —

 הנוגע בכל הבריטיים שילטונות
 ולבית־הלאומי, היהודי ליישוב

מה בלפור בהצהרת שהובטח
 המישלחת בראש שעברה. שונה
 כתב־הפד שבידו וייצמן, חיים
ברי ראש־ממשלת מאת לצה
 הגנרל אל ג׳ורג׳ לויד טניה

 הארץ כובש אלנבי, אדמונד
 הצירים בוועד התורכים. מידי

 צרפת בבריטניה, הציונים נציגי
 הצטרפו יותר מאוחר :ואיטליה

 בארצות־הברית הציונים נציגי
וברוסיה.

1919

 העולם מילחמת בעת שהיה ומי
 היטלר, של בן־בריתו השניה
מוסוליני. בניטו

1927
 התנועה בחיפה!נוסדה — 3.4

 — השומר־הצעיר קיבוצי של
 הפך לימים הארצי! הקיבוץ
 השדרה לחוט הארצי הקיבוץ

 המאוחדת הפועלים מיפלגת של
(מפי״ם).

רו ניו-יורק תושבי — 7.4
 אר־ של המיסחר שר את אים

ב במישרדו יושב צות־הברית
 תצוגה במיסגרת וושינגטון,

 שידור של ראשונה פומבית
למרחקים. טלוויזיה

1928
 חדלה האיסלאם דת — •*!4

בתורכיה. המדינה דת להיות

1929
 הכל-בו, חנויות אבי — 8.4

מת. וולוורת, וו. פראנק

גר מהנדס בנץ, קרל — 4.4
הראשו המכוניות מבוני מני,
.85 בגיל מת נות,

 בהשתתפות השניה, המכביד.
 27מ־ ספורטאים מישלחות

ארצות.

1959
בגר 13—10 גילאי — 5.4

 לאירגון להצטרף נצטוו מניה
ההיטלראי. הנוער
לאל פולשת איטליה — 7.4

ה לכתר אותה ומספחת בניה
איטלקי.

1940
 היטלר של צו פי על — 3.4
הש הנאצית בגרמניה החלה
חולי־רוח. של מדתם

1941
 אר- הגרמני המצביא — 3.4

ב במיתקפה פותח רומל ווין
בנגזי. את וכובש לוב

 גדולה התקפת־אוויר — 7.4
ו אזרחים קטילת בלגרד! על

■ אבחנה. ללא בתים הרם

1944
1920

מאו פרצו בירושלים — 4.4
 כך אחר שנודעו דמים, רעות
 חוליה — ״1920 ״מאורעות בשם

ה שבין ההתנגשויות בשרשרת
 הארץ. לערביי המתחדש יישוב
שמונה אל־חוסייני, אמין החג׳

1950
 ראשון עבודה סיכסוך — 3.4
 בכפר- פרץ פוליטי רקע על

ה של פעילים קבוצות סבא.
מהעבו לסלק ביקשו הסתדרות

 שעבדו בית״רים פועלים דה
רשו־ היו שלא מפני בפרדסים,

 הודף האדום הצבא — 8.4
 חוצות ויחידותיו הנאצים את
 צ׳כוס־ תחומי אל הגבול, את

ורומניה. לובקיה

1945
 האמריקאי הצבא — 10.4
הרי מחנה אסירי את משחרר

 בוכנוולד, לשימצה הידוע כוז
בגרמניה.

1946
 שפעל הלאומים, חבר — 8.4

נעי לישיבת התכנס ,1910 מאז
 ימים כמה כעבור בג׳נבה. לה

 של וסמכויותיו רכושו הועברו
ה האומות אירגון לידי החבר

פורק. והוא (האו״ם) מאוחדות

1947
 ממציא, — פורד הנרי — 7.4

 תעשיית איל — וחרשתן ׳נדבן
 הותיר .82 בגיל מת המכוניות,

דולר. מיליון 625 בסך ירושה

1948
 פוסט פלסטיין העיתון — 4.4
 מאז האבידות סיכומי את מוסר

■ה חלוקת על האו״ם החלטת
הרו : ׳47 בנובמבר 29ב־ ארץ,
 ערבים 1762 יהודים, 924 — גים
פצו !בריטים חיילים 115ו־

 2691ו־ יהודים 1651 — עים
ערבים.
 ולח״י אצ״ל אנשי — 3.4

 דיר־יאסין, הכפר את תוקפים
ה מנהיגי ירושלים! במבואות

 את מגנים בארץ היהודי יישוב
 שהפך הכפר, בתושבי הטבח

 ל־ ערבי סמל השנים במרוצת
ה מיספר הציונים״. ״אכזריות

 ,3 — התוקפים מקרב הרוגים
.254 — הכפר תושבי מקרב

1962
 זוכה צרפת נשיא — 8.4
ב במישאל־עם מוחץ ברוב

 באל־ הסיכסוך יישוב שאלת
 דה־גול, שארל הגנרל ג׳יריה!
 הימין לגיבור בעבר שנחשב

 הקיצונים את איכזב הצרפתי,
 ב־ להמשיך שרצו הצרפתיים,

 ה־ העם של הדיכוי מילחמת
 צבאותיו את פינה אלג׳ירי,
 לה והעניק אלג׳יריה מתחומי
מלאה. עצמאות

1965
 בורוכוב, (בר) דוב — 3.4
הסוציאליס הציונות מאבות

 בישראל. לקבורה הובא טית,
להי זכתה שמישנתו האיש,

 ב־ נפטר בורוכוביזם, קרא
 האחרון, יומו עד האמין ,1919

 הייסוד מן תשנה שהציונות
 היהודי העם של המיבנה את

 לעם בארצו תהפכו בגלויות,
 הם בו הארי שחלק נורמאלי,

ואיכרים. פועלים

1967
 חיל-האוויר דובר — 3.4

 דרום- בסייגון, האמריקאי
 כה עד כי הודה, וייאט־נאם,

 ו־ הוויאט־קונג אנשי הצליחו
 מצפון־וייאט־נאם בני־בריתם

אמרי מטוסים 500כ־ להפיל
שונים. מסוגים קאים

1968
 ל- השחור הלוחם — 4.4
 מרטין הכומר זכויות, שיוויון

 בן למוות. נורה קינג, לותר
 המתנקש כשנרצח. היה 39

מאסר. שנות 99ל־ נדון

1971
 האלוף אג״ם, ראש — 0.4

 במסיבת- אמר אלעזר, דויד
תוכ אישור לרגל עיתונאים,

 ״יש צה״ל: של העבודה נית
 של ניסיץ כל למנוע בכוחנו
נגדנו.״ צבאית הכרעה

1975
מ פיקאסו, פאבלו — 8.4
הדו כל של הציירים גדולי
 אנטי־פאשיסט, ספרדי רות,

ב מחייו גדול חלק שעשה
 בצרפת נפטר מארצו, גלות
_____________ .92 בגיל

מכחכים
סאליצ^ה קרע■ עד

 לאחר — הממשלה מצב
— בשלו ובגין ן ייאוש

העם. עם להיטיב ממשיך
מתיי עד
ה .מן מצייצות הציפורים כל

מעו היה לא כזה שמשבר עצים,
וה ישראל. מדינת בתולדות לם

 שבע־נחת, מחייך, — בשלו איש
כהלכה. דופק הכל כאילו

ישר ממשלת הושמצה לא מעולם
 — עתה מושמצת שהיא כפי אל

 ובעצמם. בכבודם שריה, על־ידי
מלישכתו יוצא — מבסוט והוא

 מאחוריו כאילו לעיתונאים, ופונה
הישגים. של שובל

יור והאזרחים נושרים העולים
וה מצטמצמים השירותים דים!

 עם השלום !מתרבות התנחלויות
 לבין בינינו והתהום נסדק מצריים
ו הולכת והרצועה הגדה תושבי

 לגמור מבטיח עוד והוא מעמיקה...
הקדנציה. את

 מידי הצילנו עולם, של רבונו
קודם. אחת שעה ויפה הזה, האיש

ירושלים ברוש, מיקי

 נאמנה משרתים וחבורתו בגין
ש ממשלה אין הפלסטינים. את

 אש״ף של האינטרסים את קידמה
 ממשלת זאת שעשתה מכפי יותר

ה המדינה תקום כאשר ישראל.
הפלס אדריכליה יבנו פלסטינית

 לכבודו כבוד של אנדרטה טיניים
ה לקראת הדרך מסוללי אחד של

 מנחם — הפלסטינית עצמאות
בגין.

פתח־תקווה כר־דב, עמירם

 שנוכל כדי .בחירות, לנו הבו
ה על דעתנו את להשמיע שוב

לפ רק לשילטון שהעלנו ממשלה
 את שתבריא כדי שנים, שלוש ני

והמדינה. המשק העם,
עשתה... שהיא מה וראו

רחובות פרלמן, רדתי

״ם1ג3עו הטוב
 של ההגדה תישמע אין
ר״ל. הגויים, באוזני פסח

 מקיימות בארץ עיריות כמה
 ערים עם ברית־ערים־תאומות

 למשל, כך, העולם. ברחבי שונות
 ברית־ערים מקיימת חולון עיריית

 והנה, שבצרפת. סיירן עיריית עם
 ידיעה,, התפרסמה העיתונים באחד

 סייר! מנכבדי כמה הביעו שלפיה
 בסדר־פסח להשתתף רצונם את

 חולון עיריית חולון. תושבי אצל
 נענתה — בידיעה נמסר כך —

 אמורים צרפתים 30וכ־ זו לפנייה
 שובצו כבר והם ארצה להגיע
בחולון. אזרחים בבתי מראש
הבעיה. מתחילה כאן אך

 אל פנה חולון מתושבי אחד
 עליו כיצד בשאלה, העיר ראש

 יגיע, כאשר הסדר, בליל לנהוג
 הפסוק אל ההגדה, אמירת כדי תוך

)6 בעמוד (המשך


