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 ץ באפריל 29ה־ עד באפריל 23ה־ שבין בשבוע ׳20־ה במאה אירע מה

 80ב־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה׳׳ ״העולם יסקור זה במדור
הגיליון. מופיע שבו בשבוע הקודמות, השגים

1900
מד לראשונה הוצגו בפאריס

ה לתנועה !ונפתח נעות רגות
התח הרכבת של הראשון קטע
 המפורסם. המטרו הוא תית,

ה לראשונה הונהג בברלין
במונית. שימוש

1901
 ניו־יורק במדינת — 25.4

לוחית־זיהוי לראשונה מונהגת

 נרשמו. מכוניות 954 למכונית.
 בעל שם צויין לוחית כל על

המכונית.

1905
 — אוגנדה תוכנית — 23.4

 במיזרח־אפריקה יהודים ליישב
 סדר- על עולה — הבריטית

ו הציונית התנועה של היום
 תיאו־ חריפה. מחלוקת מעוררת

 את לקבל מוכן היה הרצל דור
וה זמני, כפיתרון התוכנית,

 אישר אף 6ה־ הציוני קונגרס
הת אולם קולות. ברוב אותה

 ציוני של התקיפה נגדותם
הכף. את לבסוף הכריעה רוסיה

1907
 הבאקליט, השנה: מהמצאות

ה המלאכותיים החומרים אחד
 ליאו על־ידי הומצא ראשונים,

הו כימאי באקלנד, הנדריק
שמו. על להמצאה שקרא לנדי

1909
 התורכי, הסולטאן — 27.4

 בלחץ התפטר עבד־אל־חמיד,
 אחיו יורשו, הצעירים. התורכים

של עד שלט החמישי, מוחמד
הראשונה. מילחמת-העולם הי

1915
 הפרדות נהגי גדוד — 27.4

בגליפולי. נוחת

1916
 בשיל־ אירי מרד — 24.4

 ש- ההתקוממות, הבריטי. טון
דוכ הפסחא, מרד בשם .נודעה

ימים. כמה כעבור אה

1917
לש תובעת רוסיה — 29.4

-------------- ----------4 ו

בינ בכיבוש כוחותיה את תף
 והמקומות ירושלים של לאומי

הקדושים.

1918
 איש בן־גוריון, דויד — 20.4"

 מהארץ שהוגלה השניה, העליה
 אצל נרשם התורכים, על־ידי

כ בנידיורק הבריטי הקונסול
 עם יחד העברי. לגדוד מתנדב
 ■מעוררים בן־צבי, יצחק חברו,

ל התנדבות תנועת השניים

 בן־גוריון העבריים. גדודים
 ואחר בקנדה לאימונים !נשלח

 לארץ חזר הוא למצריים. כך
הבריטי. הכיבוש עם

ה המיתקפה קץ — 29.4
המע בחזית ■הגדולה גרמנית
רבית.

1919
 ועידת־ מליאת — 29.4
 ■חוקת את ■מאשרת השלום

 להוות שנועד חבר־הלאומים,
 ל־ לשלום, בינלאומי אירגון
 במיקרה ולעזרה-הדדית בטחון,

 מעין היה בשלום. פגיעה של
 מיל־ שתי שבין בתקופה או״ם,
עולם• חמות

1920
מו סאן־רמו ועידת — 24.4

 הארץ על המנדט את סרת
 הצהרת אושרה בריטניה. לידי

 סטואל הרברט היהודי בלפור.
ראשון. עליון נציב מונה

1925
 הגרמני המצביא — 26.4

 מועמד הינדנבורג, פון פאול
קו מיליון 14.6 צבר הימין,

הסוצ המועמד על גבר לות,
 קולות) מיליון 15.7( יאליסטי

 1.9( הקומוניסטי המועמד ועל
 לנשיא ונבחר קולות) מיליון

מי 1935 בינואר 30ב־ •גרמניה.
 לקנצלר היטלר אדולף את נה

 ב־ מותו, עד כיהן גרמניה.
1934.

1927
הנו אירגון הוקם — 24.4

 — הריוויזיוניסטים של ער
ה — טרומפלדור יוסף ברית
לימים ביוד׳ר. בשם יותר ידוע

 של לתנועת־הנוער בית״ר הפך
בגין. מנחם בהנהגת חרות,

1952
 חונך מווילס ■הנסיך — 23.4

 בסטרט־ שיקספיר תיאטרון את
ה של הולדתו מקום פורה

 לכן קודם שנים שיש מחזאי.
באש. התיאטרון עלה

ה של מ״ם :מסירטי־השנה
 אכס־ ושאנחי לאנג פריץ גרמני
 מרלן עם אמריקאי סרט פרם,

דיטריך.

1954
 החל בתל-אביב — 24.4

 מטעם הירדן, בשם יומון לצאת
 הריוויזיוניסטים. הציונים ברית
לשבועון. הפך 1936 משנת

 נפתח בתל-אביב — 27.4
בינלאו יריד — הנזיזרח יריד

מבק אלפי עשרות שמשך מי
הראשון. ביומו כבר רים

1956
 על עולה פארוק — 28.4

 אחרי במצריים, המלוכה כס
 המלך פואד. המלך אביו, מות

 מן הודח )1920 (יליד הצעיר
החום- הקצינים על־ידי הכם

יי
לינדכרג טייס

23.4.1941

 גמאל של בראשותו שיים,
 23ה־ במהפכת עבד־אל־נאצר,

ה את שכוננה ,1952 ביוני
המצרית. רפובליקה

1957
 גרמנים, מטוסים — 28.4
 הספרדים, הפאשיסטים בשירות
 ה־ בעיר והרס חורבן זורעים

 אחר שהונצחה גרניקה, באסקית
 פאב־ של המפורסם בציורו כך
גרניקה. •שנקרא פיקאסו, לו

1958
 ב- •לשיאה מגיעה האבטלה

מיליון 10.4 :ארצות-הברית
מובטלים.

1959
מו הנאצית •גרמניה — 29.4

לאי ההסכם ביטול על דיעה
 ב־ שנחתם פולין, עם ד,תקפה

 דנציג את תובעת היא .1934
גר פרוזדור הקמת ודורשת

 שיחברה פולין, אדמת על מני
 פולין המיזרחית. פרוסיה עם

הגרמניות. התביעות את דוחה

בשער. השניה מילחמת־העולם
 מילר פול השנה: מהמצאות

ש חיטוי חומר בשווייץ יוצר
די־די־טי. בשם נודע

1941
 התנו־, של באסיפה — 23.4

המת אמריקה, כל קודם עד.
 ארצות-הברית לכניסת נגדת

 צ׳רלס הטייס מצהיר למילחמה,
ש הראשון האדם לינדברג,

 האוקיינוס את במטוס חצה
 5810 גמא 1927(ב־ האטלנטי

ל ניו־יורק בין קילומטרים
 דקות), 39ו־ שעות 33ב־ פאריס

 תפסיד שבריטניה ״ברור כי
במילחמה.״

1945
 סן־פרינ- ועידת — 25.4
מת אומות 46 נציגי סיסקו:
 כדי האמריקאית ■בעיר כנסים
ה האומות אירגון את לייסד

 הסתיימה הוועידה מאוחדות.
 אר־ •נשיא של •בנאומו למחרת,

ו טרומן, הארי צות־הברית,
האו״ם. מגילת באישור

 על הרוס גשר על בגרמניה,
ה חיילי נפגשים אלבה, הנהר
 •עם הראשון האמריקאי מחנה
 ה- האוקראיני הטחנה חיילי

 איש נופלים החיילים ■ראשון.
 שפה ובאין רעהו שכם על

 באמצעות משוחחים משותפת
ידיים. ■תנועות

1947
 דיון יוזמת בריטניה — 28.4

ל האו״ם, עצרת של מיוחד
 ארץ־יש- בשאלת ראשון דיון

 היהודיות הסוכנות נציגי ראל.
 להשתתף להם שיינתן דורשים
הצבעה. זכות ללא במושב,

1960
 זלמן שר־החינוך — 24.4

 משבר רקע על התפטר, ארו
 המורים אירגון בין ביחסים

 ומישרד־החינוך. התיכוניים
 הועבר חודשים שלושה כעבור

 ח״כ של לידיו חחינוו תיק
אבן. אבא

1967
 חבר־הכנסת — 23—24.4

 ראש שהיה מי בן־גוריון, דויד
ישראל, של הראשון ממשלתה

כלפור הלורד
24.4.1920

 בטכס להשתתף לגרמניה יצא
 אדגאואר, קוינרד של קבורתו

 הראשון גרמניה קנצלר שהיה
השניה. מילחמת־העולם אחרי

1974
 התחוללה בפורטוגל — 25.4
 את שסימלה צבאית, הפיכה

ב הקולוניאלי שילטונה קץ
שבאפריקה. מושבותיה

1978
 קאר- ג׳ימי הנשיא — 24.4

יש ממשלת ראש את מזמין טר
 לבית-הלבן, בגין, מנחם ראל׳

 לציון חגיגי ■באירוע להשתתף
ישראל. למדינת שנה שלושים

בן־גזיריון דויד החייל
26.4,1918

מכחכים
אדון ע*וגו־ע ה

 של לזכרו האבל שער על
 (״העולם אלון יגאל
).2218 הזה״

 יגאל של תמונתו צולמה היכן
 שער על שהופיעה המנוח, אלון

ו בטוב ז למותו שהוקדש הגליון

2218 הזה׳׳ ״העולם שער
וברע בטוב

 מצבים להנציח כישרונכם — ברע
 על לפעמים עולה תמונות ולבחור

שלכם. הניתוח כושר
חיפה כראשי, אילן

ה כ מו ת ה מ באחד שצולמה •'
 ראה — העבודה מיפלגת כינוסי
השער. תצלום

# ס ס
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ו>*עודאד•
ה של כבודו הצלוב למען
 חייבת הישראלי, זמר

 את לכרפס רשות־השידור
:הבאה ההתנצלות

 במחשב, טעות עקב ״לצערנו,
 והפיזמון הזמר בפסטיבל הושמעו

ב שדורגו השירים תריסר תש״ם
ה 500 מבין האחרונים, מקומות
 השיפוט.״ לוועדת שהוגשו שירים
 מודה אומרים: היינו כך ועל
ירוחם. ועוזב

רמת־גן לוי, יוני

ת עין סא״י
 הפמ״ך הצד״י, הזי״ן, על

אחי־ יעקוב של וחשי״ן
בטלוויזיה. מאיר

 שאני׳ שיחות, מתוך עלי, חזקה
 לחוות; בבואי רבים, דעת מביעה

 בםיי לחדשות מבט הגשת על דעה
 זה: חדשות עורך אחימאיר. יעקוב

 מתאים: שאינו כמי אותן משמיע
 החדשות במהדורת והמדובר לכך.

אמו לכאורה, במדינה. המרכזית
 הגשה; או קריינות בה להיות רה

מהוקצעות.
 האות מאד. לקוי שלו ההיגוי

 ולא: גרונית בצורה נהגית רי״ש
 מעוותת הה״א כראוי. לשונית,

ו נבלעת, אם מדי, מודגשת (אם
 עי״ן). או אל״ף במקום מופקת אם

 ״נהמר״ מפיו יוצא תדיר לדוגמה:
במ ״בהיר,״ או ״נאמר״, במקום

 מתייגעת..,. והאוזן ״בעיה״. קום
 י— כהלכה ועי״ן חי״ת היגוי על

ש היחיד, אינו שהרי לו, נמחול
אותן. הוגה אינו

 צד״י״ (זי״ן, השניות האותיות
 וצורמות. שורקות שי״ן) סמ״ך,

 המיקרופון! של עניין רק זה ואין
 ולמה איך כך. נשמע הוא תמיד

פיתרונים. לאחראים — זאת לשאת
 הוא והתרגשות עצבנות מרוב
קרו לעתים וקשה מילים, משבש

ו מדובר מילה באיזו להבין בות
 הדב־ קשר לסי לנחש, רק נשאר

>6 בעמוד (המשך
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