
1946
2וז־ בחאה השבוע מכתבים0

 ץ באפריל 22ה־ עד באפריל 18ה־ שכין כשבוע ׳20ה־ כמאה אירע מה
 80כ־ שאירעו המאורעות מן בימה הזה״ ״העולם יסקור זה במדור
הגיליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות, השנים

1900
 גרין דויד בשם יהודי נער
 איר־ מחבריו שניים עם מייסד

מת שחבריו יהודי, נוער גון
 בילבד, עברית לדבר חייבים

 הנער ההורים. עם בשיחות גם
 בפלונסק, שנולד ,14ה- בן

 בשם כך אחר נודע פולין,
 דד מחלוצי בן־גוריון, דויד
 היישוב, וממנהיגי השניה עליה

 של הראשון ראש־הממשלה
ישראל. מדינת

1902
ה התנועה מייסד — 22.4
 נפגש הרצל, תיאודור ציונית,

 שר־המר צ׳מברליין, ג׳וזף עם
בתוכ עמו ודן הבריטי, שבות

 בקפריסין יהודים ליישב נית
סיני. האי ובחצי

1905
קי- ביהודי פוגרום — 19.4
 יהודים 50כ־ בסרביה. שינוב,
 נהרסו. דירות 2000כ־ נרצחו,

 המשורר כתב הפוגרום על
 בעיר את ביאליק נחמן חיים

___________ ההריגה.
 איינט- וילהלם הולנדי, רופא

 האלקטרו־ את המציא הובן,
 וזכה (אודקה־גה) קרדיוגרם

נובל. בפרס שנים 23 כעבור

1906
 עזה אדמה רעידת — 18.4
 אר־ סן־פרנסיסקו, את פוקדת

 במשך ומכלה צות־הברית,
 העיר. מחצית את ימים שלושה

 פצועים 1500 הרוגים, 500כ־
קורת־גג. חסרי אלף 250ו־

1910
 לאגגהורן סמואל — 21.4
 הידוע אמריקאי סופר קלמנם,

 נפטר טווין, מרק בשם יותר
.74 בגיל

1915
 אווג- רופא־מיסיון — 16*4
 יוצא שווייצר, אלברט גלי,

 מזור להביא הבלגית, לקונגו
כע השחורה. היבשת לתושבי

ה הרופא זוכה שנה 40 בור
לשלום. נובל בפרס מיסיונר

1915
 בלגיה, באיפר, — 22.4
לרא הגרמני הצבא משתמש

 גמור בניגוד מרעיל, בגז שונה
 ה- גז בינלאומיים. להסכמים

מכלי-רכב. פוזר כלורין

1917
 איליץ׳ ולדימיר — 16-4

ש הבולשביקים, מנהיג לנין,
לרו חוזר בשווייץ, גלות עשה
 קרופנד רעייתו, בלוויית סיה

 בולשביקים ומנהיגים קאיה,
 את שחצו אחרי אחרים, גולים

הגרמ חתום. בקרון גרמניה
ברו עת באותה שלחמו נים,
 עשוי שלנין בצדק הניחו סים.

 המיל־ מן רוסיה את להוציא
השילטון, את יתפוס אם חמה,

1922
 הסתדרות נוסדה — 16.4

 של איגוד — המיזרחי הפועל
 ברבות ציוניים. דתיים עובדים
 חלק זו הסתדרות הפכה הימים

המפד״ל. מן

1925
 הוכרזה מצריים — 19.4
ה פואד תחוקתית. מונרכיה

מצריים. מלך ראשון
, 4 -

1925
 תיאטרון אוהל, — 21.4
שע פותח ארץ־ישראל, פועלי

משה — והבמאי המייסד ריו.

1926
מרו יוצא הבימה תיאטרון

 ובאר- באירופה ומסייר סיה
צות־הברית.

1929
 אין במערב :השנה מסיפרי

 הגרמני הסופר מאת חדש, כל
 וה״ אמיל רמרק; מריה אריך

 והוסרט, שהומחז רומן בלשים,
קסטנר. אריק מאת

שווייצר אלברט
16.4.1913

1951
ידי ברית נחתמה — 22.4

ה ועיראק. מצריים בין דות
 מצריים בין הראשונה ברית

כלשהי. ערבית למדינה

1955
ה ארבעים השנה: מסיפרי

 שואת על דאג, מומה של ימים
 היהו־ הסופר מאת הארמנים,

וורפל. פרנץ די-צ׳כי

1954
 הימלר היינריד — 20.4

 החשאית המישטרה ראש מונה
(הגסטפו). הנאצית בגרמניה

1956
ה השביתה החלה — 22.4

ש הארץ, ערביי של כללית
ה משיאי שנה. כחצי נמשכה

 בני בפי שכונה הערבי, מרד
 ״מאורעות״ היהודי היישוב
).1936—1939( תרצ״ט—תרצ״וי

1940
 מאת רבקה, השנה: מסירטי

 כסרט נבחר היצ׳קוק, אלפרד
השנה. של ביותר הטוב

1941
 הפסח חג בשבוע — 1יא4

בעת המעצר ממחנה שוחררו
אר שהגיעו עולים, 925 לית
בלתי־חוקי. באורח צה

1942
האמ חיל-האוויר — 17.4

 וערים טוקיו את מפציץ ריקאי
ביפאן. אחרות

1945
 פרץ וארשה בגיטו — 19.4

 בין יום. 42 שנמשך מרד,
 אניל- מרדכי המרד: מפקדי

ש הצעיר, השומר איש ביץ׳,
מר יד קיבוץ נקרא שמו על

 ה־ את החריבו הגרמנים דכי.
היסוד. עד גיטו

1944
 מפציצים 5,000 — 19.4
 במהלכה בגרמניה הרם זורעים

חו כל במשך אחת. יממה של
ה־ מפציצי עורכים אפריל דש

אנילביץ מרדכי
19.4.1943 ,

מר על עזות התקפות ברית
 תחבורה וצמתי תעשיה כזי

גרמניה. ברחבי
1945

 מיניסטריון דובר — 18.4
 לחץ כי הודיע, הגרמני החוץ
 משעה גובר הסובייטי הצבא

פור הרוסיים הטנקים לשעה.
 סביב ההגונה חגורת את צים

הקילו 30 את גומאים ברלין,
 בירת לפני האחרונים מטרים

 עם התנגשות לקראת גרמניה,
 הגרמניים החיילים מיליון חצי

בה. המרוכזים
 הצבאי הכתב פייל, ארנן
 הקוראים על ביותר האהוב

 מפגיעת נהרג בארצות־הבדית,
יפאני. כדור

תוק האצ״ל לוחמי — 22.4
ה המישטרה בניין את פים

 להוציא כדי ברמודגן, בריטית
 הקרב במהלך נשק. מתוכו
 הוא גרונר. דוב ונשבה נפצע
 נידון צבאי, בבית־דין נשפט

והו חנינה לבקש סרב למוות,
הק אחרי בתלייה. להורג צא
 לזכרו פסל הוצב המדונה מת
דמת־גן. מישטרת ליד

1947
 שהוטמן במוקש — 21.4
רחו ליד לח״י אנשי על־ידי

ו חיילים שמונה נהרגו בות
אזרחים.

1948
כוב ההגנה כוחות — 18.4

המעו העיר טבריה, את שים
 לידיים שעברה הראשונה רבת

 של הערביים תושביה יהודיות.
הפלי למחנה התווספו טבריה

הפלסטינים. טים
 הערבי לכפר סמוך — 19.י4

ה את שחסם ברייר, הנטוש
 הקיבוץ מוקם לנגב, דרך

ברור־חיל.
ל מייעצת המנדט ממשלת

 תושבי־קבע שאינם בריטים
הארץ. את לצאת

תוק ההגנה כוחות — 20.4
 ב־ המישטרה מצודת את פים

 28 ונהדפים. בגליל, נבי־יושע
בקרב. נופלים לוחמים
 על־ נכבשת חיפה — 22.4

ההגנה. כוחות ידי

1949
 מטכ״ל מפקודות — 18.4
 חייב צה״ל חייל כל צה״ל:
עברית. לדעת

 קומוניסטית מדינה אלבניה,
מוסל אוכלוסייתה שמרבית

בישראל. דה־יורה הכירה מית,

1950
 בריודהמועצות — 19.4
 לבינאום מהתוכנית הסתלקה
ירושלים.

 העולם מדינות 29 — 17.4
הת ואפריקה מאסיה השלישי

 מאז שנודעה לוועידה כנסו
 עבד- ג׳מאל בנדונג. בוועידת

 הוא מצריים, נשיא אל-נאצר,
 בן- דויד בוועידה. דמות־מפתח

 אינו ״עתידנו מכריז: גוריון
 הגויים, שייאמרו במה תלוי
היהודים.״ שיעשו במה אלא

1967
 קונראד הדוקטור — 19.4
 של הראשון הקנצלר אדנואר,

 (בשנים המערבית גרמניה
ני .91 בגיל מת ).1963—1949

 כלפי פיוס של מדיניות הל
 קשרי-ידי- קשר היהודי, העם
 ודחף בן־גוריון דויד עם דות

השילומים. הסכם למימוש

1971
 ראש״הממשלה סגן — 21.4

 נפגש אלון, יגאל ושר־החינוך,
הא שר־החוץ עם בוושינגטון

 ודן רוג׳רם, ויליאם מריקאי,
בפתי הקשורות בשאלות עמו
 תעלת של האפשרית חתה

סואץ.

1977
 אלף 250 בסך קנס — 17.4

 רבין, לאה על הוטל לירות
 ראש- שהיה מי של רעייתו

 בגין רבין, יצחק הממשלה,
 בבנק דולרים חשבון החזקת

 בניגוד בוושינגטון, אמריקאי
הישראלי. לחוק

■ ככר של ס־בזרו גליד
!ביתנו את תהרשו אל

אל־ מג׳ד תושבי קוראים
פרום.

 נבנתה לכפרנו המיתאר תוכנית
הבאות: הנקודות את שתכלול כך,
 של הבנייה תחום הרחבת )1(

< הכפר
ל לבנייה שטחים תוספת )2(

; מגורים
 למוסדות שטחים הקצאת )3(

ושירותים; ציבור שטחי ציבור,
 פיתוח רמת על שמירה )4(

שנד כפי שירותים והיקף נאותה
ולשכנותיו. ליישוב רש

ה לכביש צפונית שוכן כפרנו
ב מיושב והוא צפת—עכו ראשי

 האוכלו- מהרגיל. גדולה צפיפות
נפ 6,000כ־ מונה המקומית סיר,

ל הביקוש על לענות ובכדי שות
 עם צפויה ברמת־חיים מגורים,

המקוב ברמה ומוסדות שירותים
 למטרות דונם 1,300כ־ יידרשו לת,

חקלאיות. שאינן
 בגובה מישור, על בנוי הכפר

 הוא הים. לפני מעל מטרים 230כ־
 של הצפוניים לשיפולים יותר סמוך

מטפ ושכונותיו בית־הכרם ביקעת
העל הגליל הרי מורדות על סות
 לתלו- הופכים אלה מידרונות יון.
בהר. הטיפוס עם מאד לים

לפ ברצוני הזה התיאור אחרי
 המיטרד את ולהציג אליכם נות

 —עכו הראשי הכביש מן הנובע
או לכפרנו. דרומית העובר צפת,

המו על־ידי מתוכנן כביש תו
 ולבנייה לתיכנון הארצית עצה

מט 200 שרוחבו עורקי, ככביש
 אפשר אי כזה תיכנון אבל רים.

 למעלה. שהזכרתי מהטעמים לממש
ה הכביש תיכנון על ערר היגשנו
 עזרתכם, את מבקשים והננו עורקי

נו מיבנים הריסת למנוע מנת על
 לבסוף להביא וכדי בכפרנו ספים

 ולהבטחת הבנייה תחום להרחבת
המקובלת. ברמה ומוסדות שירותים

מנאע, מוחמד
המקומית, המועצה יו״ר

אל־כרום מג׳ד

■ צמו?1א־/1שי דדוו
 אודות שכתב הדרוזי מיהו

 ״פורום״ במדור הדרוזים,
י )2223 הזה״ (״העולם

 יהודים שיש ידעתי עתה עד
דרו אבל שונאי־עצמם, וישראלים

 והנה, שמעתי. לא כך על 1 כזה זי
 את הזה בתעולם קראתי להפתעתי,

המו פרחאת, פרחאת של דבריו
קצת ״מצפצף הוא כי בפומבי דה

פרחאת פרחאת
קדושה הילה

 מסורת של הקדושה ההילה על
 הדמים ברית את ומשווה העדה״

 לבריתות לדרוזים היהודים שבין
 או אינדיאנים מפגרים, שבטים של

 הס- ביניהם ״כורתים אפריקאים,
)6 בעמוד (המשך

2224 הזה העולם




