
ע שבו 281 ה ברואה ה
 זה כמדור כו? 24דה- ביוני 18ה־ שבין כשבוע /20ה־ במאה אירע מה

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

ה בדבר היטלר, של חלומו
 נקבר השנים, אלף בן רייך
 גרמניה ההריסות. עיי תחת

מדינות. לשתי בותרה

1942

1946
תוק הלח״י אנשי — 18.6

ה של בתי־המלאכה את פים
 לח״י אנשי 11 בחיפה. רכבת
 ארבע ביניהם — 22ו־ נהרגו

הברי בידי נלכדו — בחורות
קשה. פצועים מקצתם טים,

1908
הרו המלחין נפטר — 20.6

רימסקי-קורסקוב. ניקולאי סי

1911
 ווסט־ בכנסיית — 22.6
 ג׳ורג׳ הוכתר בלונדון מינסטר
 למלך )1936—1865( החמישי
 כל נציגי ואירלנד. בריטניה

הש והשושלות בתי־המלוכה
ההכתרה. בטכס תתפו

1912
 ארצות־ ממשלת — 111.6
 של יום־עבודה מנהיגה הברית
לפקידיה. שעות שמונה

1940
ברי ממשלת ראש — 18.6,

 מזהיר צ׳רצ׳יל, וינסטון טניה,
 על ״הקרב בפני בפרלמנט
 בכל לפרוץ העלול בריטניה״

 ונת־ תפקידנו את ״נמלא רגע.
 הבריטית הממלכה כאילו נהג

 והאנשים שנים אלף תתקיים
 היפה שעתם היתר, זו :יאמרו
!״ביותר

 המצביא נושא היום באותו
 דה־ שארל הגולה, הצרפתי

 ברדיו הראשון נאומו את גול,
 שהקים ,50ה־ בן האיש לונדון.
צרפת־ד,חופ את עת באותה

להמ הצרפתי לעם קרא שית,
הכ במולדת — במאבקו שיך

לה. ומחוצה בושה

ה הנאצים על־ידי המוכתבים
 של השבויה ממשלתו מנצחים.
 פילים אנרי הצרפתי המצביא

 שביתת־ הסכם על חותמת פטן
 האטלנטי האוקיינוס חוף נשק.

 הצבא הגרמנים. בידי והתעלה
 והולך מנשקו מתפרק הצרפתי

צר של משטחה 60סכ־ס/ בשבי.
הגרמנים. בייד נתונים פת

1941
 את תוקפת גרמניה — 22.6

 הסכם חרף ברית־המועצות,
ה לאורך ריהנטרופ-מולוטוב,

 הבאלטי הים מן — כולה חזית
מכ צ׳רצ׳יל השחור. הים עד
 עזרה כל תגיש שבריטניה ריז

 ב- המותקפת. לברית־ד,מועצות
ד,כ- כי סברו הגרמני מטכ״ל

 הגירוש ראשית — 18.6
פראג. יהודי של

 גי־ של כללי גיוס — 22.6
ה סוף עד בארץ. 45—17 ליי

 המגוייסים מיספר מגיע שנה
 20ל־ הבריטי בצבא המשרתים

איש. אלף

1944
חד הפצצה שיטת — 21.6

 ש־ אמריקאיים, מטוסים : שה
 והפציצו מבריטניה המריאו

ה הפעם זו נוחתים בגרמניה,
 ברית־ של בשטחה ראשונה

המועצות.

1945
אמריקאים מיליון — 18.6
 הגנרל של פניו את מקבלים

ל בשובו אייזנהואר דוויים
 אותו מזכה למחרת וושינגטון.

הגדו הפנים בקבלת ניו־יורק
 אי־ בה שנערכה ביותר לה

אמרי מיליון ארבעה פעם:
 מיל- של למנצח מריעים קאים

ה ששב השניה, המודה,עולם
ביתה.

 היפאנים הכוחות — 21.6
 בדרום־מערב אוקינווה, שבאי

לא נכנעים השקט, האוקיינוס
 מדם עקוב קרב בתום מריקאים
ההרו מיסטר יום. 82 שנמשך

 אלף. 90ל־ הגיע היפאנים גים
 אלף 12 האמריקאים: אבירות
פצועים. אלף 34ו־ הרוגים

1947
מט ועדת־החקירה — 18.6

 בארץ. לסיור יוצאת האו״ם עם
 עצרת אישרה בנובמבר 29ב־

 של החלוקה תוכנית את האדם
 הקמת על שהמליצה הוועדה,

 ערבית מדינה יהודית, מדינה
 שבמרכזו בינלאומי ואיזור

ירושלים.

1948
 אל־ האצ״ל אוניית — 28.6

 עולים 900 סיפונה שעל מלנה,
 הגיעה לרוב, ותחמושת ונשק

 דין־ודב־ אחרי הארץ. לחופי
 ראש־ד,ממשלה הורה ארוך רים

 בן־גוריון, דויד ושר־הביטחון,
 חוף ליד ד,אוניה את לתקוף

 הפלמ״ח של יחידה תל־אביב.
או ופוצצה אלטלנה את תקפה

הרוגים. אצ״ל אנשי 14 — תה

1955
 יהודינדאמרי- זוג — 111.6

 רוזנברג, ויוליום אתל קאים,
 כיסא־חשמלי על להורג הוצאו
מסי באשמת סינג־סינג, בכלא

 לברית־המו־ האטום סודות רת
 וההוצאה־להו- הפרשה עצות.

 ושני בעולם, רעש עוררו רג
 שבגרו, הזוג, בני של ילדיהם
 מסע האחרונות בשנים מנהלים
רו ויוליום אתל שמם. לטיהור
הרא האמריקאים היו זנברג
 באשמת להורג שהוצאו שונים
 ב- נחרץ שפסק-דינם ריגול,

 בארצות- אזרחי בית־מישפט
הברית.

1958
 של הכללי המזכיר — צ1י6

 נפגש המרשילד, דאג האדם,
 ושר־הביט־ ראש־הממשלה עם
 הד־הצופים. בשאלת לדיון חון

 הסכם ביצוע על נסבה השיחה
שביתת־הנשק.

1917
 (נצח ניל״י אנשי — 21.6
 המחתרת ישקר), לא ישראל

 הצבא למען בארץ שריגלה
 מישלוח את מעבירים הבריטי,

לישוב. הראשון הזהב
 הרוסי הצי מלחי — 24.6

מתמרדים• בסבסטופול

1922
יהו רתנאו, וולטר — 24.6

 בשיקום רבות זכויות בעל די
שר לכהונת שהגיע גרמניה,

 55 בן בהיותו נרצח ד,חוץ,
 ימני־ אירגון חברי על־ידי
קיצוני.

1928
 טרנס־אטלנ־ טיסה — 18.6

 בידי המבוצעת ראשונה טית
 בת ארהרט, אמליה — אשד,

30.

1956
מק "הרוסי הסופר — 1יא6
בהיו מת (פשקוב) גורקי סים
.68 בן תו

 הגרמני המתאגרף — 1יע6
האמרי על גובר שמלינג מקס
בסי בנוק-אאוט לואיס, ג׳ו קאי
 העולם אלוף והופך ,12,-ד בוב

כבד. במישקל באיגרוף

1959
 בשוק בהתפוצצות — 20.6
ו שתוכננה בחיפה, הירקות
 האצ״ל, אנשי על-ידי בוצעה
ערבים. עשרות ונפצעו נהרגו

ברהבות ״אלטלנח״
25.6.1948

 הממשלה :היום באותו ועוד
ללונ מגיעה הגולה הפולנית

מושבה. את בה וקובעת דון
הנכ צרפת שליחי — 22.6

ל היטלר על-ידי נקראים נעת
 קוכד ביער רכבת קרון אותו
ה הגרמנים חתמו שבו פיאן,

 של תנאיה על 1918ב־ מובסים
התנאים על לחתום כדי צרפת,

שבו 10—8 תארך רוסיה נעת
 הגרמני הצבא ואמנם עות,

 לפני עוד במהירות. התקדם
 כוחותיו עמדו החורף התחלת
 ואודסה, קייב מוסקבה, בשערי

 על התהפכה שד,קערה אלא
 הסיגו התעשתו, הרוסים פיה,
 והביסו לאחור הגרמנים את

ברלין. בתוככי סופית אותם

רוזנברג ויוליום אתל
19.6.1953

מכחכים
ת דר תקוו ת-נ ע עו וםד

היש הנחג את לחנך יש
 מיספר את ולהפחית ראלי

1 כיצד תאונות־הדרכים.
 שלפיו לשעת־חירום, חוק לחוקק

ה בריאות את המסכנת עבירה כל
אוטו רשיון פסילת תגרור ציבור
 בנוסף וזאת ימים, לחודש מטית

 אדם לדוגמה: הרגילים. לעונשים
 שחצה או מופרזת, במהירות נהג

 עם שנסע או אדום, באור צומת
 שוטר — פגומים בטיחות אביזרי
יש זאת עם ויחד דדח לו ירשום

תמים. לחודש רשיונו את לול
 עבירות בחמש ייתפס מישהו אם

 נשלל שרשיונו אחרי וזאת כאלה,
 לחודש פעם כל פעמים, ארבע כבר

 בפעם ישלל שרשיונו הרי שלם,
שלמה! לשנה — החמישית

 בבית־ לערער זכות תהיה לנהג
 בבית־המיש־ יוכח אם אך המישפט,

 עונשו יגדל אשם, אכן שהוא פט
חוד שלושה כלומר: שלושה. פי

 שנים שלוש או חודש, תחת שים
 למנוע כדי זאת כל שנה. תחת

ביתיר,מישפט. הצפת
 לשעת־חירום חוק יוריד לדעתי

 ובכך התנועה עבירות מיספר את
התאונות. מיספר את יקטין

כרמיאל פלד, א.

• • •

שד, וניח0<1ת1 הנ/סוק ה
 ״מרחץ הכתבה בעיקבות
הזה״ (״העולם הדמים״

2227.(
 שר־החקלאות כי נאמר, בכתבה

 במסוק. לחברון יצא שרון אריאל
 האיחור כאילו השתמע, הכתבה מן

אמ אם מחברון, הנפגעים בפינוי
המסוק, מעיכוב נבע כזה, היה נם

לנדאו עוזר־שר
לילה נסיעת

 השר את להטיס שיוכל מנת על
 ומן חמורה האשמה זוהי לחברון.

 את יבדוק שכתבכם היה, הדין
העובדות.

 שרון השר אלה: הן והעובדות
 במסיבת־גן השתתפותו את ביטל

לכ שר־הביטחון על-ידי שנערכה
ל ויצא המצרית, המישלחת בוד

 ביקש לא השר במכונית. חברון
הוע לא מטוס ושום לחברון לטוס

הלילה. באותו לרשותו מד
לנדאו, אלי

תל־אביב שר־החקלאות, עוזר

ל מ־ עודף ק ר1חיו ועור ש
 בהורוסקופ תאומים מזל
).2229( הזה״ ״העולם סל

 מצאתי תאומים מזל כילידת
ה זה. מזל של בהורוסקופ עניין
 תשומת־ליבי׳ את שמשך קטע

 דקים, הם ״בהופעתם :היה במיוחד
זריזים...״
 לצערי אמת. זה והיה הלוואי

 עודף של בעייה עליכם, לא לי, יש
 בהורוסקופ: נאמר אגב, מישקל...

אולם. חיוור״. כלל בדרך ״עורם
>6 בעמוד (המשך


