
1ה׳ במאה השבוע

 במאי? 6וה־ באפריל 30ה־ שכין כשבוע ׳20־ה כמאה אירע מה
 השנים כ־סא שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור

הגיליון. מופיע שכו כשבוע הקודמות,

1909
 מיגרשים 60 הוגרלו — 30.5

 כדי באחוזת־בית, ראשונים
 עברית שכונת־מגורים להקים

תל־אביב. נוסדה כך יפו. ליד

1910
£  השביעי. אדווארד — 5

מת ,1901 מאז בריטניה מלד

מק־קארתי כ־׳דזף
2.5.1957

 כס על מקומו את .69 בן
 וצפון־ בריטניה של המלכות
 החמישי, ג׳ורג׳ תפס אירלנד

 בינואר 20 עד שמלך ,45ה־ בן
1936.

1911
 פאטה שארל הצרפתי הצלם

 יומן את יוצר )1957—1873(
הראשון. הראינוע

1915
 השליט בארץ. פשט הארבה

 את ממנה פחה ג׳מאל התורכי
 מחתרת מקים אהרונסון, אהרץ
המודי את ששירתה — ניל״י

 לשחרר במטרה הבריטי עין
 — התורכים מעול הארץ את

 המילחמה על הראשי למפקח
בארבה.

1917
 מיליון 9.5מ־ יותר — 5.5

נר ,30—21 גילאי אמריקאים,
צבאי. לשירות שמים

1919
מו ישראל״ ״מדינת המושג

 צייטלין הלל של בספרו פיע
 אלפיים, בשנת ישראל מדינת

באידיש. שנכתב

1921
 בן ברנר חיים יוסף — 2.5
 שהתגורר עברי סופר ,40ה־

מרא נרצח. יפו, באבו-כביר,
 ב- היהודיים הקורבנות שוני

״.1921 ״מאורעות

1929
 לאמנויות האקדמיה — 6.5

ל מחלקת בהוליווד הקולנוע
ה האוסקר. פרסי את ראשונה

 הגרמני ביותר: הטוב שחקן
יוניגם. אמיל

1951
 גו- נחנך בניו־יורק — 2~5

— בעולם הגבוה רד-השחקים
1 4 _ _ _

 102 בילדינג. סטייט אמפייר
 ב־ מטרים. 381 בגובה קומות,

 אנטנת בראשו הוקמה 1951
 מטרים 67 שהוסיפה טלוויזיה,

ידוע. התאבדות אתר לגובהו.

1955
 הנאצית בגרמניה — 4.5
 של החשאית המישטרה הוקמה

גסטאפו. — המדינה

1954
 המנדט שילטונות — 6.5

ל העליה מיכסת את קובעים
 30ב־ המסתיימת השנה מחצית

 — עולים 5,600 :בספטמבר
נשים. 485ו־ גברים 5115

1955
 עבדאללה, לאמיר — 3̂2

ברי- בחסד עבר־הירדן שליט

כרנר חיים יום!ז
2.5.1921

 חוסיין, — נכד נולד טניה,
.1952 מאז ירדן מלך

1956
 היילה חבש, קיסר — 1.5

 אריה ״גור המכונה סילאסי,
 האיטלקים מפני נמלט יהודה״,

 מגיע הוא ארצו. את הכובשים
 ומוצא בריטית בסיירת לארץ

 ימים ארבעה כעבור מיקלט. בה
 של הפאשיסטי שליטה מכריז

 כי מוסוליני, בניטו איטליה,
לארצו. סופחה חבש

1957
 נוסעיה 97 מתוך 40 — 6.5
 הגרמנית ספינת־האוויר של

מתפו כשזו נספים, הינדנבורג
הנחיתה. בעת צצת

1959
 מקסים היהודי־רוסי — 3.5

 כקו* מתפקידו פרש ליטווינוב
 (שר־החוץ). לענייני־חוץ מיסר

 מולוטוב, ויאצ׳סלב בא תחתיו
 סטאלין יוסף של הנאמן משרתו

הס על זמן כעבור שחתם ומי
 ברית־המו- שבין הברית כם

 (״הסכם הנאצית וגרמניה עצות
ריבנטרופ-מולוטוב״).

ה עם חלף :מסירטי־השנה
 וקלרק ליי ויוויאן עם רוח,

גייבל.

1940
נו לונדון, ואחר־כך טוקיו,

 האולימפיאדה את לארח עדו
 ה־ בגלל נדחית זו אך ,12ה־

 11,-ד האולימפיאדה מילחמה.
 אדולף בנוכחות בברלין, נערכה
צלב־הקרם. בצל היטלר,

1941
מודיעה, ההסתדרות — 1.5

 נעשו הזמן נסיבות לאור כי
ב 1ה־ ששבתון כדי סידורים

 ל־ בעבודות ייפגע לא מאי
הור העיתונים המילחמה. צרכי

 מצומצמת. במתכונת להופיע שו
 הבוקר הארץ, הופיע! לא דבר

 בשני הופיעו פוסט ופלסטיין
 והמשי הצופה בילבד! עמודים

רגילה. במתכונת — קיף

מסיי פלמ״חאים — 5*6.5
ל הבריטי הפלישה לכוח עים

 חבלנים כמורי־דרך, — סוריה
 שיצאו מטולה, איכרי וסיירים.

 על' נעצרו בשדותיהם, לקצור
ש אחרי הגבול. משמרות ידי

ה את שוב לחצות לא הוזהרו
שוחררו. גבול,

1942
 חרמן הפרופסור — 30.4

 בית־החולים מנהל שטראום,
 בברלין, היהודית הקהילה של

 גירוש צו שקיבל אחרי התאבד
.74 בן לפולין.

1945
 עבריים חיילים 140 — 3.5

 אונייתם, כאשר ניספו, מהארץ
 נפגעה למלטה, בדרכה שהיתה

גרמני. מטורפדו

1944
 —1869( גנדי מהטמה — 6.5

 מרי 1920 מאז שהנהיג ),1948
לא-אלימות, בשיטות אזרחי

קלי קסיוס
30.4.1967

ה מעול הודו שיחרור למען
 פעם, לא ושנכלא בריטים,
ברי מטעמי ממאסר שוחרר

אות.

1945
הת היטלר אדולף — 30.4

אח בברלין, שלו בבונקר אבד
 שבהן שילטון שנות 12 רי

 למרחץ- האנושות את הטיל
בהיס ביותר הגדול הדמים
טוריה.

1947
 פולין של הצעתה — 3^3

 נציגות להעניק הקומוניסטית,
 במליאת היהודית לסוכנות

 בוועדה נדחתה האו״ם, עצרת
המתמדת.

1948
ה לפני שבועיים — 1.5

יש מדינת הקמת על הכרזה
 על מינהלת־העם מודיעה ראל,

ה עצמאי. עברי דואר הקמת
ה הדואר של הראשון סניף

ב בפתח־תיקווה נפתח עברי
חגיגי. טכס

1949
הרא העצמאות יום — 5.5
 בזכות להיסטוריה נכנם שון

 בשל — צעד״ שלא ״המיצעד
 אלפים ומאות לקויים סדרים

 תל־אביב ברחובות שהצטופפו
צה״ל. מיצעד בוטל

1950
 ב־ במאי 1ה־ מיפגן — 1.5

 חילוקי־ בגלל בוטל תל־אביב
 על ומפ״ם מפא״י בין דעות

בו. שיינשאו הסיסמאות

1951
 המערבית גרמניה — 2.5
 כחברה אירופה למועצת צורפה

שוות־זכויות.

1952
 הסילון עידן נפתח — 2.5

נוס מטוס האזרחית: בתעופה
 דה מדגם בריטי, סילוני עים

נוס 36 מטים קומט, הבילנד
 ליוהנסבורג, מלונדון עים

 24מ־ בפחות ק״מ, 10,820
שעות.

1957
 נפטר בארצות־הברית — 2.5

ש מק־קארתי, ג׳וזף הסנטור
 לציד־מכשפות ארצו את גרף

 ליברלים שמאל, אנשי ושרדף
 נגד המאבק במסווה ודמוקרטים

 ראה הקומוניסטית. החתרנות
 מקום בכל קומוניסט רוחו בעיני
 הונצח המימשל, דרגי ובכל

מק־קארתיזם. המושג באמצעות

1959
 בעירום, צעירה — 6.5

 הספרדי הצייר של ידיו מעשה
 154ב־ נמכרה פיקאסו, פאבלו

ביו הגבוה הסכום דולר! אלף
 יצירת עבור כה עד ששולם תר

בחיים. בעודו אמן

1965
אמרי שחורים אלפי — 5.5

 על בברמינגם, נעצרו קאים
שיוויון־זכויות. למען הפגינם

1967
 הוא קלי, קסיוס — 30.4
ל להתגייס סרב עלי, מוחמד

ל נידון לדין, הועמד צבא,
 בסך לקנס מאסר, שנות חמש

 ולביטול דולר אלפים עשרת
 הגיש הספורטיביים. תואריו כל

עירעור.

1972
ה מטיל הובר אדגר — 2.5

(הבו האף־בי־איי ראש אימה,
 ארצות- של הפדרלית לשת

 48 לפני היווסדו, מאז הברית)
 כעבור .77 בגיל מת שנים,
 בארצות־הברית נפתח שנים
 שתואר האיש, על גילויים מסע

 שעקב חסר־מעצורים, כרודן
להי וגילה ארצו נשיאי אחרי
 חדרי־המי- בסודות לחטט טות
שלהם. טות

1975
 וייט־נאם, מילחמת — 30.4

 שנה, 30כ* לסירוגין שנמשכה
 על- סייגון כיבוש עם נסתיימה

הוויאטקונג. כוחות ידי

ממזכי□
ת *!־.7111 מסל ד גבו

 תפקידים לחילופי חצעה
 לראש- וזמדמוז נשיא בין

הממשלה.
ה להפלת המתגברות הקריאות

הממ מיותרות. בעצם, הן, ממשלה
 והבעיה הכי, בלאו נפולה שלה
 מתחת אל אותה לטאטא אם היא

 גרירה חברת להזמין או לשטיח
לחלצה. מנת על

בצי אלד. בימים המופץ בכרוז
 רעיון לנשיא!״ ״בגין נאמר בור
 נשיא יהיה בגין אם — רע לא

 במדינת ראש־ממשלה. יהיה ונבון
 סביר נראה זה ההפוכות היוצרות
בהחלט.

עין־השופט שרון, אגרהם

האסטרולוגיה להגנת
יע של רשימתו בעיקבות

ממא ״איש שרת, קוב
 האסטרולוגית על דים״,

).2221 תזה״ (״העולם
 כזאת בורות שהפגנת לי צר

ה בחלק כי אם בשבועון, נכללה
 מצפה, הייתי הבלתי־מחייב. קליל,
ה ייכתב שבטרם בשבועון, כנהוג
ב והנושא העניין ייבדקו מאמר

 של אחר שבחלק ביחוד רצינות!
 שבועות כמה מזה מופיע העיתון
 שהוכיח יסודי, אסטרולוגי ניתוח
שרת. של מאמת את וסתר עצמו

 על ״נדבר שהכותרת במידה
 כדאי רצינית, היא אסטרולוגיה״

 מיקצוע לאיש הזדמנות שתינתן
 זאת עשיתם שלא חבל להשיב.

למ כדי וזאת אחת, ובעונה בעת
 שם הוצאת בגין מישפט הגשת נוע
 אם באסטרולוגיה, העוסק אדם רע.

 הטוב שמו כתחביב, ואם כמיקצוע
 כתוצאה להיפגע עשוי ו/או נפגע

 זה בנושא עוסק (אני זה ממאמר
כתחביב). שנים, כמה מזה

 עורך־דין, שיאון, עמום
בארישבע

ה יש שהו בז מ
 (״חעולם תשקיף בעיקבות

).2223 הזה״
בד הידיעה את בעניין קראתי

 הער החדש הכלכלי השבועון בר
 להיכנס ומבלי אור, לראות מד

 ה־ כי קובע, הריני הפרטים לדיוק
 ״פישקה״, ששמו היחידי ״יצחק״

יצחק ידידי, הוא מכיר, שאני

מאוב יצחק
ידידי פישקה

 אינו הוא ידיעתי ולמיטב טישלר,
 באשר העיתון. את לערוך עומד
משהו. בזה יש אלי,

ירושלים מאוב, יצחק

אמוות במבקר־ בגין
 ראש״הממשלח הושג מה
ן אימפרסיוניזם על

של- היקר שראש־הממשלה לפני
)6 בעמוד (המשך

2226 הזה העולם


