
1951
 גיוס משבר מחריף בישראל — 2,1.2
הרא הרבנות שהטילה האיסור עם הבנות,

לצה״ל. בנות גיוס על שית

1952
נפ המצרי הפרלמנט ישיבות— 241

הממ נגד סטודנטים הפגנות בקאהיר סקו.
שלה.

1953
 סר ליפא אליעזר הארכיאולוג — 28.2
 בגיל נפטר הגנוזות, המגילות מגלה קניק,

 ל- שמו שהמיר סוקניק, ייגאל בנו, .64
בארכיאו לעיסוק הוא אף מתמסר ידין,

 כ־ בצה״ל שירותו שסיים אחרי לוגיה,
רמטכ״ל.

 בעין הנח״ל של היאחזות הוקמה — 1.3
גדי.

1954
 פוצצה מרשל שבאיי בביקיני — 1.3

 — חדשה אימתנית פצצה ארצות־הברית
 ברדיוס רדידאקטיבית קרינה מימן. פצצת

קילומטרים. 70כ־ של

1956
צר קולוניה להיות חדלה מרוקו — 2.3
עצמאית. מדינה והפכה פתית

1957
 נפצע קסטנר ישראל הדוקטור — 3.3

שאר אלמוניים מתנקשים על־ידי אנושות
בתל-אביב. ביתו פתח ליד ליד בו

אשכול ולוי מרים
3.3.19641964

 ולדי- בהנהגת רוסיה, של המהפכנית שלה
 התנאים, את מקבלת לנין, איליץ׳ מיר
המיוחל. השלום את להשיג כדי

1919
 האינטרנציונל הוקם במוסקבה — 4.3

 מכשיר שהפך הקומינטוץ, — השלישי
 הקומינטדן באמצעות ברית־המועצות. בידי
הקומו המיפלגות את סטאלין יוסף רתם

לשרותו. תבל ברחבי ניסטיות

 נפלו וחבריו טרומפלדור יוסף — 1.3
 מאז שהפך העליון, בגליל תל־חי, בקרב
 היהודי היישוב של הצבאי המאבק לסמל

בארץ־ישראל.

 נכנס רוזוולט דלנו פרנקלין — 3.3
 ארצות־הברית. של 32ד.- כנשיאה לתפקידו

המש מן ארצו לחילוץ הניו־דיל, את יזם
ה במילחמת־העולם והנהיגה הכלכלי, בר

לניצחון. עד שנייה

1959
 של במישטרו מכירה בריטניה — 28.2

 וארצות- צרפת בספרד. פרגקו פרנסיסקו
 הפאשיסטים בעיקבותיה. הולכות הברית

 ואיטליה, גרמניה של בסיוען הספרדיים,
ה האזרחים מילחמת את בניצחון סיימו

 ראש- מונה פרנקו, מנהיגם, מדם. עקובה
ונשיא. עליון מפקד ממשלה,

1945

 נשא אשכול לוי ראש־הממשלה — 3.3
 זליקו- מרים הכנסת, ספרנית את לאשה

).34( ביץ

1966
 מתל- מיסעדה בעל נתן, אייבי — 28.2

 פרטית בשליחות למצריים המריא אביב,
 לחזור ואולץ בפורט-סעיד נחת שלום, של

לישראל.

1970
 בסים תקף הישראלי חיל־האוויר — 27.2

 נמל־התעו־ על להגן שנועד מצרי, טילים
קאהיר. של פה

1974
1921

 — מרד פרץ בברית־המועצות — 141
לפרוק ניסו קרונשטדט בנמל הצי מלחי

1 ■■וו ■ ו * 1

 נורווגיים ופרטיזנים חיילים — 27.2
 מים להכנת הגרמני המיתקן את מפוצצים

 לייצר שלהם המאמץ במיסגרת כבדים,
אטומית. פצצה

 הודיעו ומצריים ארצות־הברית — 1.3
 ביניהן. הדיפלומטיים הקשרים חידוש על

 בעת מצריים על-ידי נותקו האלה הקשרים
ששת־הימים. מילחמת

 4ה■ עד כפכרואר 27ה־ שכין כשבוע ׳2ה*ט במאה אירע מה
 שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור במארס?

הגיליון. מופיע שבו בשבוע הקודמות השנים 80כ־

1902
של חברת־בת נוסדה בלונדון— 27.2

 אנגלדפלס־ בשם היהודים התיישבות אוצר
 שמה הוסב שנים יובל כעבור קומפני. מיין
לישראל. לאומי לבנק

1910
 משנה גדין, דויד השנייה, העלייה איש

בן־גוריון. לדויד שמו את

5<19
 ארצות־הברית, של 28,-ד הנשיא — 4.3

לתפקידו. נכנס וילסון, וודרו

1918
 בברסט־לי־ מכתיבה גרמניה — 341
המפד לרוסיה. משפיל שלום חוזה טובסק,

 ולהחיות הבולשביקית המיפלגה עול את
 דוכאו הם המהפכה. של החופש רוח את
הרי כמשרתי ותוארו ברזל ביד מהרה עד

והבורגנות. אקציה

1925
הגי לאור יצא בארצות־הברית — 241

סיים. החדשות, שבועון של הראשון ליון

1924
 של הדיברות עשרת השנה: מסירטי

 ראול של מבגדד והגנב מיל דה ססיל
וולט.

1955
ה הצתת את ביימו הנאצים— 27.2

 כאמתלה קומוניסטים, בידי רייכסטאג
הפוליטיים. יריביהם של הדיכוי להגברת

 הלוחמת היהודית החטיבה — 27.2
 הבריטי, הצבא במיסגרת שהוקמה (חי״ל),
באיטליה. לחזית נשלחת
ל הצטרפו ומצריים תורכיה — 28.2

הבינ האירגון של חברותיו מיספר ; אדם
.44ל־ הגיע לאומי

1947
 אר־ חיים המעפילים אוניית — 27.2
 ועלתה הבריטי ההסגר את פרצה לוזורוב

המע חיפה. בת־גלים, בחוף שירטון על
 30כ־ לאונייתזגירוש. בכוח הועברו פילים

נפצעו. מהם
 באיזורים הוכרז צבאי מצב — 241

הפעו מרבית ארץ־ישראל. של היהודיים
 האזרחי המימשל של השיגרתיות לות

שותקו.

1949
כ להתקבל מבקשת ישראל — 27.2

באדם. 59ה־ חברה
 במישקל העולם אלוף לואיס, גץ — 1.3

 ושבעה חודשים שמונה שנים, 11 מזה כבד
האיגרוף. מזירת פרישתו על מודיע ימים,

ע ו ב ש ה ה א מ 2״ה ב מכתבים01945
ת ח ת א מכו 0מ־״8מ מ

 חברת עוגדי של העיצומים על
החשמל.

 הדיכדוך באווירת לנו חסר שהיה מה זה
 !מצריים חושך — הכרוניים והדיכאון

 ומאבקי* עיצומים שביתות, נגד איני
בחברה לגיטמיים כלים הם אלה עובדים.

 החשמל חברת עובדי אולם דמוקרטית.
 הלאומי במוראל להתחשב קצת צריכים
בחושך. להטביענו ולא הירוד

 טובים לימים החושך את שימרו אנא,
תל-אביב כאומנרטן, מאיריותר.

• • •

בקיבוץ סמי□
 הסמים אופנת של התפשטותה על

).2215 חזה" (״העולם במשקים
 הגיע הסמים נגע אם !יסופר כי יאומן לא

 מה היפה, ארץ־ישראל של ליבה לב עד
1 העוני שבשכונות הקיר אזובי יגידו
 העובדת, ההתיישבות אבות חשבו אם

חב בתוככי טהורים איים לבגות שאפשר
 וטפחה הסמים מגיפת באד, מזוהמת, רה
פניהם. על

הקיבוצ — האדם ככל דבר, של בסופו
ולרע. לטוב ניק.

תל-אביב כהן, יחיאל

לכם! מאמין אינני
קיבוצניק ג., נד,וישקה

 תעז האם החורים. מכל יוצאת האפלייה
כמו כולל, — בחופשיות לפעול המישטרה

קיבו חברי כנגד גם — ואלימות גסות בן,
 אסור בשכונת־ד,תיקווה שמותר מה או צים,

? בעין־חרוד
רעון ר, גי או הרצליה נ

 בן־אהרץ יצחק את דובבתם לא למד,
 קיבוצו, שגם כשברור במיוחד הנושא, על

 ? העליזה במגיפה לקד, (מאוחד) גבעת־חיים
לומר. לו יש מה מעניין

ירושלים גל, ליאת
• • •

ר ב ת א ר מו ר ת ב א
 את שתקדיש קורא של פנייתו
למדע. גופתו

ה שלאחר לניתוחים מתנגדים הדתיים
מגו שהוצאו איברים של ולד,שתלה מוות
 החילוניים חייבים לכן דתיים. של פות

כגמולם. לדתיים להשיב
 אני למדע, גופתו את שהקדיש כמי
 או כמוני, שעשו אזרחים לאותם פונה

 כגוף, להתארגן כן. לעשות שמתכוננים
 את דתיים סטודנטים על לאסור שיתבע
 אברים נטילת ולמנוע גופותינו על הלימוד

דתיים. בחולים להשתילם כדי חילוניים של
 לפעול המעוניינים הקוראים את אבקש

ברמת־גן. 2413 לת.ד. שיפנו זה בכיוון
רמת־גן ט.,יי.

 תרדים. של מהתנכלות חושש י.ש. •
במערכת. שמור המלא שמו

שרים ר1ג8ו מוכ ש ־,כ חר,ם ו
 ספרדים על גברים, ועל נשים על

אשכנזים. ועל
עדות בני של קיפוחם על לדבר מרבים

)6 בעמוד (המשך

2217 הזה העולם


