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 זה כמדור כרץ 10וה־ ביוני 4ה־ שכין כשכוט צ׳,0ה־ כמאה אירע מה

 הקודמות, השנים 80כ־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ,,העולם סוקר
הגיליון. מופיע שכו כשכוע

1902
 סנדלר לקרט, הירש —10.0

 הבונד, מראשוני ,22 בן יהודי
 וינה מושל של בחייו שהתנקש

ב להורג הוצא האנטי־שמי.
 בעל הצעיר, הסנדלר תליה.

 הסוציאליסטיות* זהשקפות
 לנכונות סמל הפך מהפכניות,

ה היהודי הכבוד על להגן
 מהזה כגיבור הונצח רמוס,
-, לייוויק. ה. מאת

1905
 ד חיבת־ציון עסקן — 8.0

 זלמן בארץ, היישוב מפעילי
ש ),1940—1856(לבונטין דויד
 העליה בראשית לארץ עלה

יו עזבה, כך ואחר הראשונה

כעו לארץ, בדרכו מווינה. צא
 לארץ הגיע כאשר בשנית. לה

ביפו. השתקע

1906
ברי אוניית־נוסעים — •>0
 לוזיטניה, בשם מפוארת טית

 כעבור חגיגי. בטכס הושקה
 מילחמת־ בעת שנים, תשע

 על־ הוטבעה הראשונה, העולם
גרמנית. צוללת ידי

1908
אד על הכנרת, ליד — 7.0
 חוות־הב־ נוסדה דלייקה, מת

 הארץ־יש־ המישרד של שרה
 שנקראה החווה, בגליל. ראלי
ההתייש המיפעל והיתר, כנרת
 ההסתדרות של הראשון בותי

ה ברבות ושנודעה הציונית,
הקיבו התנועה כערש ימים
 על־ידי בתחילתה אויישה צית,

חלוצים. שמונה של קבוצה

1911
 אמריקאי :השנה מהמצאות

 לואיס ניטון אייזק בשם
ש מיקלע פיתח )1931—1858(

לואיס. בשם מאז נודע

1915
 ואוהבים, בניס :מספרי־השנה

 לר ה. ד. הבריטי המספר מאת
).1930—1885( 0רנ

 פולחן הרוסי הבלט הצגת
סטרוויג־ איגור מאת האביב,

—_ 4 ן

בפא שערוריה מעוררת סקי,
החדישה. המוסיקה בשל ריס

1916
 ממכה חוסיין השריף — 5.0

בתור למרוד לערבים קורא
ב הערבי המרד החל כך כים.

 איש־ (״לזרנס א. ת. הנהגת
 ה־ את שזיכה לורנס, ערב״)
 בריטיות, בהבטחות ערבים
 מילחמת־ תום עם יזכו, לפיהן

ב נרחבת בעצמאות העולם,
המזרח־התיכון. שטחי מרבית

מיניס לורו, קיצ׳נר, הרברט
 מאז הבריטי המלחמה טר

 כמי בזמנו שהתפרסם ,1914
 בדתם־ הבורים את שניצח

 מת. הסודאן, וככובש אפריקה
ל דרכו עשה שבה האוניה

תח הוטבעה. המפשר, רוסיה,
 שהפך ג׳ורג׳, לויד מונה תיו

 ושבימיו ראש־ממשלה כך אחר
 ,1917 בנובמבר 2ב־ ניתנה,
המפורסמת. בלפור הצהרת

1918
מת אדצות־הברית — 1.0
 הלכה במילחמת־העולם ערבת

 לה־ לצרפת ומסייעת למעשה
ה הצבא ■התקדמות את איט

 את שברו האמריקאים גרמני.
 שאטו־ ליד הגרמנים התקדמות

טייארי.

1922
 הביני היהודי מספרי־השנה:

ה איל־המכוניות מאת לאומי,
ל יוצא פורד, הנרי אמריקאי

האנטי הספר בגרמניה. אור
 מן השראתו שאב המובהק שמי

 הידוע המונומנטאלי הזיוף
זקני־ציון. של הפרוטוקולים

1925
של הבכורה הצגת — 5.0
 פינ־ דויד מאת הנצחי, היהודי

בהבימה. סקי,

1926
 איזור :מוסול הסכם — 0.0
 לידי תורכיה מידי עובר הנפט

עיראק.

1928
הגנרל של ממשלתו — 8.0

 זוכה שק קאי צ׳נג הסיני
ש אחרי בינלאומית בהכרה
 כעבור פקין. את כבש צבאה

ו הגנרל הובס שגה עשרים
 אל צבאותיו שרידי עם נסוג
מדי את כונן שם פורמוזה, האי
 יריבו סין־הלאומנית. — נתו

 כונן טונג, צה מאו ההיסטורי,
 אחד והפך סין־ר,עממית את

 בתקופה העולם מנהיגי מגדולי
המודרנית.

 הונהגו בניו־יורק — 0.0
 שלוש סדירים, טלוויזיה שידורי
 וחצי שעה — בשבוע פעמים

ב שעה וחצי אחר־הצהריים
חצות.

1950
תנועת של מישלחת — 4.0

 דויד של בראשותו הפועלים,
 ג׳ון סר עם נועדה בן־גוריון,

 על-ידי שנשלח סימפסון, ד,ופ
 את לברר הבריטית הממשלה

.1929 מאורעות גורמי
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ההיסטוריון :מפפרי־השנה

 החל טויינבי ארנולד הבריטי
 רב־ היסטורי מחקר לפרסם
 לאור יצאו 1954 עד מידות.
כרכים. עשרה

 פים־ סקרלנט מסרטי־השנה:
הווארד. לאסלי עם פרנל,

1955
האוק בחציית שיא — 5.0
 על־ידי הושג האטלנטי יינוס

 :נורמאנדי הצרפתית האוניה
דקות. 42 שעות, 11 ימים, 4

1956
סוציאליס ממשלה — 4.0

 צרפת, בתולדות ראשונה טית
 והמדינאי הסופר של בראשותו

 בלום ליאון היהודי־צרפתי
להל בתוכניתה ).1950—1872(

 תעשיות ואת הבנקים את אים
הנשק.

1958
 הצבאית בתעשיה — 4.0

ב הוחל ההגנה של המסחרית
הראשונה. המרגמה חריטת

1941
 בעלות־ כוחות — 7—8.0
 אוסטרליה, (מבריטניה, הברית
חוד והודו) החופשית צרפת

כיבו למנוע כדי לסוריה, רים
 בידי שדות־תעופה של שם

 פועלים פלמ״ח אנשי הגרמנים.
 סיור בחוליות הכוחות, עם

ש דיין, משה נמנה שעליהן
עינו. את זו בפעולה איבד

1942
 הריגתו על כתגמול — 10.0

 בידי היידריך ריינהרד של
 ה־ הורס צ׳כיים, חירות לוהמי
 לי־ הצ׳כי הכפר את גסטפו
 גברים 173 להורג מוציא דיציה,
 ל־ והטף הנשים את ומשגר

 לשעבר היידריך, מחנות־ריכוז.
 ומראשי הגרמני חיל־הים איש

 הנאצי כשליט כיהן האטיאס,
 הכפר ומורביה. בוהמיה של

 ה־ מסמלי אחד הפך לידיציה
הנאצית. בארבריות

1944
ביו הגדולה הפלישה — 0.0

 4000 — האנושות בתולדות תר
 ומאות מטוסים אלף 11 אוניות,

 תעלת את חוצים חיילים אלפי
 ראשי־גשר ומקימים לאמניש

 :העליון המפקד בנורמנדיה.
 אייזג־ דווייט האמריקאי הגנרל
 שנים כעבור שנבחר הואר,
 ארצות- של נשיאה להיות

 הרעשה לפלישה קדמה הברית.
הגרמנים. ביצורי של אדירה

וברי ארצות־הברית — 8.0
 70מ־ס שיותר מודיעות, טניה

ב הושמדו נאציות צוללות
האטלנטי. האוקיינוס קרבות

1945
 מו־ הוקמה בברלין — 0.0

 בעלות־הברית. של עצת־פיקוח
 לארבעה חולקו והבירה הארץ

צר בריטי, אמריקאי, אזורים:
וסובייטי. פתי

1946
 מתפנים הצרפתים — 0.0

מסוריה.

1947
 שר־ :מרשל תוכנית — 5.0

 מרשל, ג׳ורג׳ האמריקאי, החוץ
 הגשת בדבר תוכנית מעלה
לי המוכנה מדינה לכל סיוע
ה אירופה. בשיקום חלק טול

 הד אישר האמריקאי קונגרס
 דולר מיליארד 12 של צאתם
ה השנים וחצי שלוש במשך
לב :התוכנית מטרת באות.

הקו של התפשטותו את לום
 של התבססותם ברקע: מוניזם.

 ב־ פרו־סובייטיים מישטרים
ה של !ועוצמתן מיזרח־אירופה

 בצרפת הקומוניסטיות מפלגות
ובאיטליה.

1948
 והלח״י האצ״ל אנשי — 4.0

 לצה״ל, נשקם את מוסרים
ש ישראל מדינת של צבאה
 איר־ אין מעתה עתה. זה הוקם
 יהודיים נפרדים צבאיים גונים

בירושלים. מילבד בארץ,
 שנלקחו נערות 89 — 0.0
 בגוש־ הערבי הלגיון בשבי
 ההפקר בשטח שוחררו עציזן,

 נציגי בנוכחות כרם, טול ליד
הבינלאומי. הצלב־האדום

 של השבועית המנה — 10.0
גרי גרם 100 :כוללת ירושלים

 שעועית, גרם 100 פנינים, סי
מר גרם 50 לחם, גרם 85

 ביסקוויטים, גרם 80 גרינה,
 קפה גרם 100 גבינה׳ גרם 40

 גרם 100ד למבוגרים) (רק
 12 בני לילדים (רק אבקת־חלב

ומטה).

מכחכים
•סוראד? גד1 1שצירגס?

בר חיים דברי בעיקבות
הבינ המישפט על עם,

 של כליאתו נגד לאומי
שנע שצ׳רנסקי, אנתולי

 (״העולם באמסטרדם רך
).2229 הזה״

ה שמפלגת כותב, ברעם חיים
במש להשתתף הוזמנה לא עבודה

 של כליאתו נגד הבינלאומי פט
 הזמנה״ מ״אי שצ׳רנסקי. אנתולי

 מעליבות מסקנות מסיק הוא זו
העבודה. מיפלגת לגבי

 שח״כ שמאחר היא, העובדה
 מנכונותו בו חזר האוזנר גידעון
הוז במישפט, ישראל את לייצג
והגב׳ בו, להשתתף אני מנתי

אכן אכא ״ב ח
בוטה בצורה

ב תיקווה הביעה אף שצ׳רנסקי
להו שאוכל הישראלית טלוויזיה

פיע.
 להופיע התחייבתי שכבר כיוון

 12ב־ בבריסל, האירופי בפרלמנט
הסי הזמנת פי על במאי, 13וב־
 יכול הייתי לא הסוציאליסטית, עה

 המיש־ מארגני להזמנת להיענות
שצ׳רנסקי. של כליאתו נגד פט

 התחייבות לבטל הצדקה שום אין
מאוח יותר להזמנה בהתאם קיימת

 ממני שנבצר על מצטער אני רת•
 שהוצעו, ההופעות שתי את לקיים

 מעמד שמארגני שאומר מי אך
יש השתתפות רצו לא שצ׳רנסקי

 לא כזב. שכולו דבר אומר ראלית
 להיות הזה העולם לקוראי מגיע

בוטה. כה בצורה שולל מולכים
ירושלים הכנסת, אכן, אכא

ת3הג אותה  ר

ת בשינו• ר ד ?• א
 ״השבוע השבועון על

 במדורו שהוזכר בישראל״,
 ״אתה לביב, יגאל של

חזה״ (״העולם והלידה״
2224.(

 מר מרשי, כי נאמר, בכתבה
 השבועון יועץ הנו לוי, אברהם
 צוטטו כן כמו בישראל, השבוע
 ל־ נמסרו שכביכול דברים בכתבה
מרשי. על־ידי כתבכם

 אינו כי להודיעכם, מבקש מרשי
 וכי בישראל השבוע של היועץ

 והמתייחס בכתבה נכתב אשר כל
 ד מדוייק, ואינו נכון אינו אליו

ש כפי הדברים נאמרו לא מעולם
בכת מופיעים שהם וכפי צוטטו

בה.
עורך־דין, כו־אל, אורי

תל־אביב
 לנזר פניתי :מעיר לביב יגאל !•

 הדברים את לי שאסר והוא לוי
 מפני אליו פניתי בשמו. שפורסמו
 על־ לאור יוצא בישראל שהשבוע

 בו, שנכתב כפי זהב, דפי ידי
 נוסד בישראל שהשבוע ומפני
 של א׳ בעמוד לוי. אברהם בידי
 הוא לוי שאברהם כתוב, זהב דפי

לק אליו פניתי לכן לחברה. יועץ
תגובתו. את בל

)6 בעמוד (המשך

2231 הזה העולם


