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 השנים 80ב־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״
הגיליון. מופיע

 כמאה אירע מה
 ״העולם סוקר זה כמדור

שכו כשכוע הקודמות,

1900
 מוזס ו׳ג האמריקאי הממציא
 הנושא אקדח בנה בראונינג

שמו. את

1906
 הנורווגי המחזאי — 23.5
.78 בגיל נפטר איבסן הנריק

1915
 שהיתה איטליה, — 23.5

 מילחמת־ בפרוץ ניוטראלית
 ל־ הצטרפה הראשונה, העולם

 טירול, דרום בגלל מילחמה
אוסטריה. על מילחמה הבריזה

איכסן הנריק
23.5.1906

1916
 הונהג שעוךקייץ — 21.5

 הנושא בבריטניה. לראשונה
בפרלמנט. ואושר נדון

1918
 מבקיעים הגרמנים — 27.5

 הצרפתים בקווי עמוק תריז
לפאריס. ומתקרבים

1925
 פלומר הפילדמרשל — 21.5

 סמואל הרברט סר את יורש
 בארץ. העליון כנציב בתפקידו

.1928 עד בתפקיד כיהן

1926
 על מכריזה צרפת — 23.5

 רי- כעל לבנון, בת־חסותה,
פובליקה.

 שלום היהודי — 25.5
 עמו נקמת את נוקם שוורצברד

 סמיון האוקראיני בפוגרומיסט
 ברחוב למוות בו יורה פטלורה,
בפאריס.
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1927
 הרים סם באולם — 25.5

 הקולנוע. יומן נולד בניו־יורק
 השאר, בין כלל, הראשון היומן

 צ׳ארלס של מהמראתו תצלומים
הרא הסולו בטיסת לינדברג,

 האטלנטי, האוקיינוס מעל שונה
 לינדברג לפאריס. מנידיורק

ימים כמה טיסתו את ביצע

 חסר קטן במטוס לכן, קודם
או הגה רדיו, חימום, אורות,
 קרח. להפשרת ציוד או טומטי

 קיבל איש אלף 100 בן קהל
 של בשדה־התעופה פניו את

 ק״מ 5810 שגמא אחרי פאריס,
דקות. 39ד שעות 33 במשך

1952
 דולפוס אנגלברט — 21.5

 ראש־ממשלת לתפקיד נבחר
 נרצח שנתיים כעבור אוסטריה.

אוסטריים. נאצים בידי

1956
 הראשונים, הנוטרים — 25.5

 גוייסו ״גפירים״, גם שכונו
 ההתנדבות הישובים. למישטרת
ההג על-ידי אורגנה לנוטרות

הש כבר שבועיים כעבור נה.
של בהדיפתה הנוטרים תתפו

 תל־ משק על ערבית התקפה
יזרעאל. בעמק יוסף,

1957
 סן־פרנ־ במיפרץ — 27.5
 נפתח ארצות־הברית, סיסקו,

 תלוי, גשר — הזהב שער גשר
מטרים. 1280 פני על שנמתח

1959
 היטלר אדולף — 23.5
 על חותמים מוסוליני ובניטו

גר בין וצבאית מדינית ברית
הפא־ ואיטליה הנאצית מניה

 לעשר הברית תוקף שיסטית.
שנים.

 שר־המוש־ מציג היום באותו
 מקדונלד, מלקולם הבריטי, בות
בפר הספר־הלבן מדיניות את

 268 של ברוב בלונדון. למנט
ב הספר־הלבן זוכה 179 נגד

 של תשובתו הפרלמנט. אישור
 היתד. בארץ היהודי היישוב

עו נקודות שבע :הד־משמעית
ובשומ בגליל הקרקע על לות
 תל־צור, גליקסון, כפר — רון

 נווה- מחניים, דבורה, שדמות
 השילטו־ ושורשים. זורעים ים,
מתערבים. אינם נות

 תוקפים אצ״ל אנשי — 24.5
מגדי ליד עדם, ביר הכפר את
 באולם פצצה ומטמינים אל,

בירושלים. רקס קולנוע

19110
 מוסלי אוסוולד סר — 23.5

 התנועה ראשי מרעיו, וחבר
נעצרו. בבריטניה, הפאשיסטית

1941
ה הצי של הוד — 24.5׳

ה המילחמה אוניית בריטי׳
 על־ידי טובעה בעולם, גדולה

 ביס־ הגרמנית אוניית־המערכה
 לגרג־ איסלנד בין אי־שם נזרק,
 ומלחים קצינים 1341 לנד.

 הבריטי חיל־הים אוניות ניספו.
אר במשך ביסמרק אחר רדפו
 אותה שהטביעו עד יממות, בעה

ציוותה. אנשי מרבית על

1945
מו ברית־המועצות — 22.5

 — הקומינטרן פיזור על דיעה
 — הקומוניסטי האינטרנציונל

 אוקטובר מהפכת אחרי -שנוסד
העול המהפכה את לקדם כדי

 להרגיע כדי נעשה הפירוק מית•
 לסתור וכדי בעלות־הברית את
 שברית־המועצות הטענה את

העולם. על להשתלט חותרת
 גרמנים מאלף יותר — 23.5

 — וארשה גיטו בקרב נהרגו
 קוט, יאן הפרופסור הודיע כך

 הגולה, הפולנית הממשלה חבר
בלונדון. שהתמקמה

1947
 המיוחדת הוועדה — 25.5

 ארץ־ישראל לענייני האו״ם של
עדו גבתה בעבודתה, התחילה

 במושבה העדים, מראשוני יות
 ארצות־הברית. בלייק־סקסס,

 הוועדה תמליץ יותר מאוחר
 של וכיגונן הארץ חלוקת על

 יהודית מדינה — מדינות שתי
ערבית. ומדינה

1948
 בלק מיבצע — 20.5—30.0

 מ- ומטוסים נשק העברת —
 בדרך לישראל צ׳כוסלובקיה

האוויר.
מרים קרבות — 21—27.5

איכמן אדולף
23.5.1960

 מרדכי. ביד נואש מצב ;בנגבה
 קרבות לרוחמה. פונו הילדים

 המשק, בתחומי פנים־אל-פנים
 בית־ לעזרה. קריאות המשדר

מותקפת. באר־שבע, ליד אשל,
ל מתקרבים מצריים כוחות

 בית־לחם מצד ירושלים גבול
הבירה. להרעשת ומצטרפים
 לטרון. באיזור עזים קרבות
 הכביש את לפתוח הנסיונות

 אבידות תוך נכשלו, לירושלים
 לטרון באיזור ההתקפות כבדות.
 דויד של הוראותיו לפי נערכו

ה לדעת בניגוד בן־גוריון,
מפקדים.

 היהודי ברובע חמור מצב
 200 מתוך — העתיקה בעיר

ברא ברובע שנמצאו הלוחמים
 אנשי 80וכ־ המערכה, שית

 לפני לרובע שהגיעו תיגבורת
 35 רק נותרו ימים, עשרה

 ולהם בגופם, בריאים לוחמים
 תחמושת. של מיזערית כמות

 היהודי הרובע נפל במאי 28ב־
 הערבי הלגיון כוחות בידי

 על-ידי הופצצה ורבת־עמון
ישראלים. מטוסים

1950
 הראשונה המעברה — 24.5

ירו בהרי הוקמה תימן לעולי
שלים.

1951
 מודיע שרת משה — 21.5
 קשר של סיכולו על בכנסת

 מחתרת בידי שתוכנן טרוריסטי,
הקנ ״ברית המתקראת דתית
 כי גילתה, המישטרה אים״.
 להטיל תיכננו הברית אנשי

 מליאת באולם פצצות־הפחדה
הכנסת.

 סובייטית מישלחת — 26.5
 ראש־ של בראשותם רמת־דרג,
ומנ בולגנין ניקולאי הממשלה

 כרוש־ ניקיטה המיפלגה היג
 למיפגש לבלגרד, הגיעה צ׳וב,

 של מנהיגה עם ימים ששה בן
 טיטו, ברה יוסף יוגוסלביה,

 היוגוסלבים הפרטיזנים מפקד
 השניה, מילחמת־העולם בעת

 סטאלין ביוסף למרוד שהעז
עצמאית. מדיניות ולנהל

1960
 נתפס אייכמן אדולף — 23.5

יש סוכנים על־ידי בארגנטינה
 לישראל, בחשאי והובא ראליים

 אל־ במטוס בסוד שהובל אחרי
 על הודיע בן־גוריון דויד על.
 בעולם רב הד ועורר בכנסת כך

 בדין, הורשע אייכמן כולו.
ב להורג והוצא למוות נידון

 גופתו נשרפה כך אחר תליה.
הים. מעל פוזר ואפרו

1965
 את לרצוח קשר — 25.5

 דה־ שארל הגנרל צרפת, נשיא
 צרפת מישטרת סוכל. גול,

 שהתכוננו אנשים, ששה אסרה
 שבו במקום פצצה להטמין

זר. להניח הנשיא עמד

1968
 מילחמת אחרי שנה — 26.5

 באייר כ״ח נקבע ששת־הימים
ירושלים״. כ״יום

1970
 ב־ שיטור סיורי — 25.5

 שהונהג חידוש — דרום־לבנון
חדי למנוע כדי צה״ל, על־ידי

 לתחומי פלסטינים פידאיון רת
ישראל.

1977
 אחרי ספורים ימים — 235
ל בבחירות הפוליטי המהפך
 ראש־הממשלה מציע כנסת,

 תיק את בגין, מנחם המיועד,
ל הנענה דיין, למשה החוץ

הצעה.

נהרו וג׳והראלל עכד־אל־נאצר גמאל
22.5.1967

ם חני כ מ
ההגיון תודח

בלעם ופרשת
חיים של מאמרו בעיקבות

יצחק של עולמו על ברעם
הזח״ (״העולם ובין
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בלעם מעשה עושה ברעם חיים

ונמ רבין יצחק את לקלל יוצא —
התד את לנפץ מנסה מברכו! צא

 ונמצא האנליטי כושרו על מית
ש ההגיון חוסר שהרי מחזקה.
הזו והדמגוגיה ברעם של בדבריו

 מבליטים רק נוקט, הוא שבה לה
רבין. של כישוריו את שאת ביתר

 להיעדר ברעם של נימוקיו מהם
רבץ? אצל אנליטי כושר

 ברעם מניח זו לשאלה כתשובה
 חייב אנליטי כושר יסוד: הנחת

נכו ערכים מערכת על להתבסס
 פגומה, הערכים מערכת ואם נה,

 חיים האנליטי! הכושר גם פגום
 הערכים מערכת את מציג ברעם

הקונ על הנשענת רבין, יצחק של
 ערכים כמערכת הלאומי, סנסוס

 אדיש ״רביו טוען: ברעם פגומה.
ה ההמונים של לגורלם לחלוטין

 בפא־ ,באיראן והמנוצלים רעבים
 הוא הלטנית. באמריקה או קיסתאן

בכי סין של כישלונה את מבכה
 באכזריות ומתנכר ויאט־נאם, בוש

ל זה למוד-סבל עם של לזכותו
 ברעם של טיעונו .מתוך עצמאות״.

 את זונח רביו היה שאילו נובע,
 של הבוערות בבעיותיה העיסוק
 את לפתור ונפנה ישראל מדינת

 והפוליטיות הכלכליות בעיותיהן
 היתה אז או אלה, מדינות של

ו נכונה, ערכים מערכת לרבץ
 מעולה. אנליטי כושר גם ממילא
 ברעם חיים של זה ״לוגי״ טיעון
 חדש עידן לפתוח ספק, ללא עשוי,

ההיגיון. בתורת
ב ברעם שמונה השני, הפגם
 הוא, רבין, של הערכים מערכת
לע רבין של יכולתו אי לדעתו,

 ברית־המועצות, של לצידה מוד
ש משום קשה במצוקה הנתונה
 בגלל שהרי לאפגניסתאן, פלשה

 רחמנא נגדה, מתקומם זו פלישה
 גם ומה המוסלמי, העולם ליצלן,

מאיי הסינית־אמריקאית שהברית
רבץ אצל זה ערכי פגם עליה. מת
 בחולשת להכיר יכולתו אי —

 לאפגניס־ שפלשה ברית־המועצות
 שמזדהים כפי עמה, ולהזדהות תאן
 הוא אף — עולם נדכאי כל עם

אנ לכושר ברעם, לדעת גורם,
לקויי ליטי

 — הפגומה הערכים וממערכת
 שרבץ מאחר הלקוייה. לאנליזה

 של האונים בחוסר להכיר סירב
 ״העז״ הוא הרי ברית־המועצות,

סוביי לאיום חשש שקיים לטעון,
 תקום אם ישראל, מדינת על טי

 פלסטינית. מדינה המערבית בגדה
 בעל אדם של דעתו על יעלה וכי

 כך כל החלושה שרוסיה הגיון
 י ישראל מדינת על פעם אי תאיים
 ברעם חיים של ההגיון תורת מתוך
 אנליטי, בכושר שניחן שמי עולה,
ישר ממדינת לתבוע לפחות חייב

 ברית־ של להגנתה להיחלץ אל
 המרחפת הסכנה כנגד המועצות,

 הנתמכת סין של בדמותה עליה
 מי יש ואם ארצות־הברית. על־ידי
 ההגיון מתורת השתכנע ש!ץרם

 לדעתם בבקשה ישאל ברעם, של
 המלצת לפי פרופסורים׳ שני של

 לציד- אישור מהם ויקבל ברעם,
טענותיו. קת

 ההוכחה את ברעם שולף עתה
אנ כושר להיעדר שלו המוחצת

 שה- טוען רביו רבץ. אצל ליטי
ירו בשאלת קיצוניים הם סעודים

 הפלסטינית. המדינה ובנושא שלים
 הקהיליה ״הרי ברעם, מוסיף אבל,

 את להוציא — כולה הבינלאומית
ל מדינה דורשת — חדד רב־סרן

 במז* ערבית וריבונות פלסטינים
 עוד לפנינו והנה !״רח־ירושלים

ב הפעם ההגיון, בתורת חידוש
 חיים בונה וכך ההיקשים. תורת
 שלו: הלוגי ההיקש את ברעם

)6 במנזוד (הנזשך
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