
 זיג- כתבי כל מספרי־השנה:
 לאור. לצאת החלו פרויד מונד

 ,1939ב־ פרויד, של מותו עד
כרכים. תריסר לאור יצאו

ע ו ב ש ה ה א ס י ב 2ה 0
 ץ כאפריד 15ה־ עד באפריל 9ה־ שכין כשבוע ׳20ה־ כמאה אירע מה

 80כ־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור
הגיליון. מופיע שכו כשבוע הקודמות, השגים

1 9 0 4
 הוועד- חברי בכנס — 11.4

 מצליח בווינה, הציוני הפועל
 את לשכנע הרצל תיאודור
 לארץ- נאמן הוא כי מתנגדיו,
ישראל.

1909
 העלייה של חלוצים — 12.4
 ההגנה־ פעילי ביניהם השניה,

 איר- מייסדים ברוסוה, העצמית
על להגנה השומר, בשם גון

 הנא* נגד עמידתו בגין מלטה, בארצות־הב־ מיצ׳יגן במדינת
צים. רית•
6^4 ד־ הקיבוץ־המאוחד במועצת 0

 הארץ של עתידה בשאלת נים
הנאצית. הפלישה סכנת לאור  של הראשון הזיק — 15.4

 הערבי (המרד ה״מאורעות״
יש בשם יהודי : )1936—1939
 ליד למוות נורה חזן ראל

 ה- מיבצע למחרת תול־כרם.
ל יורה פעולת־תגמול, אצ״ל
 פתח- ליד ערבים בשני מוות

 בתל- חזן של הלווייתו תיקווה.
המישטרה הפגנה. הפכה אביב

1945
 הראשונה הקבוצה — 14.4

 מובלת אתונה יהודי מקרב
אושוויץ. ההשמדה למחנה

1945

זורע ומאיר הרכבי יהושפט
14.4.1959

 בין בארץ. היהודיות המושבות
 :החשאי האירגון של המייסדים

 זייד אלכסנדר שוחט, ישראל
 נשיאה לימים בן־צבי, ויצחק
ישראל. מדינת של השני

1911

1912
 אבן־הפינה הונחה — 11.4

 מוסד — בחיפה הטכניון לבניין
 הבניין בארץ. מסוגו ראשון
 רק להוראה ונפתח הושלם

הראשו מילחמת־העולם אחרי
.1925ב־ נה,

1917
 ה־ שפת ממציא — 14.4

 היהו־ רופא־העינייס אספרנטו,
 זמנ- אליעזר לודוויג די־פולני

.58 בגיל נפטר הוף,

ו ממשתתפיה עשרות עצרה
עוצר. הטילה

הפו היהודי :מגילויי־השנה
 את גילה פונק קזימיר לני

 כך האנטי־ברברי. הוויטאמין
ויטאמין. המושג נולד

1958
 הרוסי הבס זמר — 12.4
 מת שליאפין פיודר הנודע,

.65 בגיל

1940
 חוק פורסם בארץ — 11.4
 ותרגילי- בנשק אימון האוסר

 שלוש בין :הצפוי העונש סדר.
מאסר. שנות לשבע

1941
נק ארצי בכינוס — 13.4

 דלנו פרנקלין — 12.4
 ארצות־ של נשיאה רוזוולט,

 הניו־דיל אבי ,1933מ־ הברית
 במילחמת־העולם ארצו ומנהיג
 במוח משטף־דם נפטר השניה,
.63 בן בהיותו

 הסובייטי הצבא — 13.4
הנא מעול וינה את משחרר

אוס בירת על במערכה צים.
גרמ דיוויזיות 11 מוגרו טריה
 כליל. הושמדו מהן כמה ניות;
רב. שלל נפל הרוסים בידי

 לוכסמבורג רדיו — 15.4
אמרי שריון טורי כי הודיע,

קילומט 20 כדי קרובים קאים
מברלין. רים

1947
 ג׳נטל־ הסכם מסרטי־השנה:

 בתואר זוכה קאזן אליה של מני
ה של ביותר הטוב ״הסרט
שנה״.

1948
 170 בת שיירה — 13.4
נו לירושלים, מגיעה מכוניות

 הפסח. לחג מיצרכים שאת
בעיר. רבה שימחה

 ההתקפה נשברה — 15.4
 העמק, מישמר על הערבית
 פאוזי של בפיקודו שנוהלה

אל-קאוקג׳י.
בתל- הגדול הצבאי המחנה

1924

1928
 של אביו אחימאיר, אבא

 אחי- יעקוב הטלוויזיה איש
 קיצוני אירגון מכונן מאיר,
 במים־ הביריונים, ברית הקרוי

הרוויזיוניסטית. התנועה גרת

1950
 הרוסי המשורר — 14.4
 התאבד, מאיאקובסקי ולדימיר
.37 בן בהיותו

 בירושלים נפתחה — 15.4
ב הגדולה הלאומית, הספריה
ישראל. ספריות

1951
 נוהג פורד הנרי — 14.4

 שיצר מיליון 20ה־ במכונית
 אותה מחנה הוא במיפעליו.

 משנת הראשונה, המכונית ליד
שמו, שעל במוסיאון ,1893

. * _ _

הזכוכית בתא אייכמן אדולף
11.4.1961

העב הגימנסיה בוגרי כל ראו
 לצבא להתגייס בירושלים רית

בנאצים. הלוחם הבריטי

 הקיבוץ- במועצת — 14.4
 קיבוצי כי נמסר, המאוחד
 חברים, 1,500ל־ זקוקים התנועה

לארץ. העלייה הפסקת בגלל

1942
ה הגבורה אות — 10.4
לאי הוענק ג׳ורג׳ צלב בריטי

הברי על־ידי פונה ליטווינסקי
ה אנשי על־ידי ונכבש טים

הגנה.

1952
 איי־ דווייט הגנרל — 12.4

כמ מתפקידו מתפטר זנהואר
 הברית כוחות של העליון פקד

 את יציג באירופה. האטלנטית
 בארצות- לנשיאות מועמדותו

 הרפוב- המיפלגה מטעם הברית
ליקאית.

1959
 ושר- ראש-הממשלה —14.4

הח בן־גוריון, דויד הביטחון,
 מאיר האלופים את להעביר ליט

 (״פטי״) ויהושפט זורע (״זרו״)
 ב- בצה״ל, מתפקידיהם הרכבי

 לגיוס־ קריאת־שווא עיקבות
 ישראל בקול ששודרה פתע

מתי מעוררת דראמטית, בצורה
 שבועיים מלפני השידור חות.
 הברווזים״, ״ליל בכינוי זכה

 והוליד בכנסת סערה עורר
מ בממשלה אי-אימון הצעות

בני האופוזיציה, סיעות טעם
בגין. מנחם ח״כ של צוחו

1961
בירו בבית־העם — 11.4

 הנאצי של מישפטו נפתח שלים
 לפני שנחשף אייכמן, אדולף

 בבואנוס־איירם, חודשים 11
יש סוכנים על-ידי ארגנטינה,

והעבי חטפוהו אלה ראליים.
ל אל־על במטוס בחשאי רוהו

בנו נפתח המישפט ישראל.
 מחוץ- עיתונאים מאות כחות

 בית- שופטי ישבו בדין לארץ.
 לנדוי, משה העליון המישפט

 בראש רווה. ויצחק הלוי בנימין
 היועץ־המישפטי ניצב התביעה

כס האוזנר; גידעון לממשלה,
 ממערב- עורך־דין הופיע ניגור

סרווציוס. רוברט הד״ר גרמניה,

1968
 קנאים של קבוצה — 12.4
 סדר את לערוך שבאה דתיים,
 במלון השתכנה בחברון, הפסח
 והניחה במקום נאחזה פארק,

 הגדולה להתנחלות היסוד את
קרית־ארבע. היא מכולן,

1971
 הישראלי המדען — 11.4

 הטכנולוגי ״הפער נאמן: יובל
עד גדל מצריים לבין בינינו

1:7".

1972
 הקיבוץ- מועצת — 13.4
 במעגן- שהתכנסה המאוחד,
 את להרחיב החליטה מיכאל,

 מקום בכל ההתיישבות מעגל
ל נקודת־תורפה להוות העלול

 ישראל, של ולעתידה ביטחונה
 ופיתחת- רצועת־עזה לרבות
ה הארץ חלקי ו״בכל רפיח,

 המיישב החלוצי, לכוח מצפים
והבונה״.

1975
 אפריים המדען — 104

 הרביעי לנשיא נבחר קצ׳לסקי
 המרת על מודיע ישראל. של
תחת קציר המישפחה: שם

קצ׳לסקי.

1976
 (מיל.) רב־אלוף — 15.4

 שהיה אלעזר, (״דדו״) דויד
 צה״ל של התשיעי הרמטכ״ל

 יום- במילחמת הצבא על ופקד
מהתקף־לב. נפטר הכיפורים,

1977
 אחרי ימים שלושה — 10.4
 יצחק ראש־הממשלה, שהודיע

 מראשות הסתלקותו על רבין,
 התפוצצותה בעיקבות מיפלגתו,

 הושג הדולרים, פרשת של
 ליגאל פרם שימעון בין הסכם
 על מאבק למנוע שנועד אלון,

 פרם :העבודה מיפלגת מנהיגות
 לכנסת הרשימה ראש יהיה

 בכל לבחור רשאי יהיה ואלון
ה תיק לרבות שירצה, תיק

 — מומש לא ההסכם ביטחון.
 אותו קבר הפוליטי המהפך
תחתיו.

מכחכים
אנטי־אגנס
הפנימינס־ התנועה יוזמת

ל בסיוע בישראל, טית
בתל״אביב. אונס קורבנות

 מרכז מחדש נפתח באפריל 1ב־
 בתל־אביב. אונס לקורבנות הסיוע
 ביממה, שעות 24 פתוח המרכז
ונו והאיזור, תל־אביב את משרת

אונס. לקורבנות מיידי סיוע תן
 התנועה על-ידי שנוסד המרכז,

 עיריית בתמיכת זכה הפמיניסטית,
 ופועל הרווחה ומישרד תל־אביב
 מגן־דוד- המישטרה, עם בשיתוף

אחרים. ומוסדות ער״ן אדום,
מרמת, עילם, אסתר

 בישראל הפמיניסטית התנועה
המרכז: של הטלפון מיספר •1

441341—03.

הקטן ההבדל
 המאפיה בין ההבדל מהו

ן בגין מנחם של לממשלתו
 נגד מצביעים המאפיה כשחברי

 מוות״ ״נשיקת מקבלים הם שוד,
מנהיגם. מידי

מצ בגין של ממשלתו כשחברי
 מסתובב בגין חברון, נגד ביעים
נשותיהם. ידי את ומנשק

תל-אביב שריק, יוסף

5
סודה ,,דבז

 מס׳ הקטנוע בעל לבני, תודתי
 לידי ביוזמתו שעצר ,676577
ה הרביעי ביום נתקעתי כאשר
 תל־אביב—ירושלים בכביש אחרון
 לתחנה אותי הסיע דלק, מחוסר
למכו אותי החזיר בנזין, לקחת
תמו את לקחת אף וסירב — ניתי
 עלי. שביזבז הדלק רת

כאלה. יש שעוד להיווכח נעים
תל־אביב אבנרי, אורי

■911 רטוסוו 4:0
מנ ראש־ממשלת־ישראל,

מצריים, ונשיא בגין, חם
מת אל״סאדאת, אנוור
 יפסוק מי לטובת חרים•

ן קארטר ג׳ימי השופט,
 תל־אביב, מכבי תבוסת אחרי
 — נוספת תבוסה צפויה בברלין,

בוושינגטון.

 מנוס יהיה לא קארטר לג׳ימי
 הממשיכה ישראל, נגד מלשרוק
שיש תוכנית כל ולדחות להתעקש

)6 בעמוד (המשך

2223 הזה העולם


