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1958
 — 7.3גמאל עבד-אל־נאצר
מקים ממשלה מרכזית לריפוב־
ליקה הערבית המאוחדת ושתי
ממשלות איזוריות — אחת ל
מצריים והשנייה לסוריה.

מה אירע כמאה ה־־20׳ כשבוע שכין ה* 5במארס עד ה־11
במארס ץ כמדור זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו
כ־ 80השנים הקודמות כשבוע שבו מופיע הכיליון.

1905
 — 7.3מישלחת מומחים של
ההסתדרות הציונית יוצאת ל-
איזור אל־עריש ,כדי לבדוק את
האפשרויות להתיישבות יהו-
דית־חקלאית במקום.

1910
 — 8.3הברונית הצרפתיה
דה לארוש היא האשד .הראשו
נה בעולם הזוכה ברישיון־טים.

אין בדעתו לשוב למולדתו ,ה 
נשלטת על־ידי הנאצים ,ברא 
שותו של אדולף היטלר.

1955
 — 7.3גרמניה הנאצית
מספחת את חבל הסאר לת 
חומה.

1956
 — 7.3הצבא הנאצי פולש
לחבל הריין .היטלר מבטל את
חוזי ורסאי ולוקרנו ומציע ל 
צרפת ולבריטניה חוזה אי־הת־
קפה .הוא אף מביע נכונות
לשוב לחבר־הלאומים.
בלונדון נוסדה הוצאת הספ 
רים פינגווין ונפתח עידן ה 
ספר בעל הכריכה הרכה.

1958
 — 11.3הצבא הנאצי פולש
לאוסטריה השכנה .כעבור יו 
מיים מספחים הנאצים את אוס 
טריה והיטלר מתקבל בווינה
בתהלוכת ניצחון.

ויסטון צ׳רצ׳יל
5.3.1946

1911

19112
 — 9.3היפאנים כובשים את
האי יאווה מידי ההולנדים .כל
הודו ההולנדית בידי היפאנים.

1948
 — 9.3מצב אספקת המזון
בירושלים הולך ומחמיר .החנו 
יות ריקות והרעב מאיים על ה־
אוכלוסיה.

1949

 — 9.3מוסקבה נקבעת כבי 
רתה של ברית־המועצות.

1926
 — (5.3התיאטרון על־שם
שיקספיר בסטרטפורד ,אנגליה,
עלה באש .התיאטרון ,שנבנה
מחדש ,הוא היחיד בעולם ה 
מציג יצירותיו של אדם אחד
בלבד — ויליאם שיקספיר.

1952
 — 8.3אבטלה קשה באר-
צות־הברית .מיפעל פורד בדט 
רויט הודיע על כמה מקומות
עבודה פנויים ד 3,000פועלים
קפצו על המציאה .במהומה ש 
התחוללה במקום קיפחו את
חייהם ארבעה פועלים.

1955
 — 6 —9.3הבנקים ברחבי
ארצות־הברית נסגרים .הקונג 
רס מעניק לנשיא רוזוולט סמ 
כויות נרחבות בענייני כספים.
הנשיא מנהיג מהפך כלכלי ,או 
סר כל תשלום בזהב.
 — 10.3אלברט איינשטיין,
השוהה מחוץ לגרמניה ,במיס־
גרת מסע הרצאות ,מודיע ש־
*

1960
 — 5.3השם כיכר ישראל

 — 8.3הכנסת החלה לקיים
את ישיבותיה באולם קולנוע
קסם בתל-אביב .משה שרתוק
עיברת את שמו לשרת וזלמן
רובשוב לשז״ר.

הוענק לצומת מרכזית בבירת
צרפת ,פאריס.
 — 10.3מיתקן ניסויי להת
פלת מי-ים ,על פי שיטת ה 
מהנדס זרחין ,הופעל באילת.

1950
 — 11.3ממשלת לבנון דח
תה דרישה סורית להנהיג אי
חוד כלכלי מלא בין שתי ה
מדינות.

 — 8.3הרמטכ״ל לשעבר,
רב־אלוף )מיל (.חיים לסקוב,
מונה מנהל רשות־הנמלים.
הודעה על כך פורסמה בירו
שלים.

1951

1962

 — 6.3שינויים מרחיקי-לכת
בתקנות הכיבוש של גרמניה,
המקבלת זכויות ריבוניות נר
חבות .בראש מישרד־החוץ ה 
גרמני החדש עומד הדוקטור
קונראד אדנאואר ,שהפך אחר-

 — 6.3אחרי שנים של מיל-
חמה עקובה מדם בין לוחמי
השיחרור האלג׳ירים לבין ה
צבא הצרפתי ,החלו שיחות-
שלום בין נציגי ממשלת צרפת
הלוחמת,
ונציגי המחתרת
אף־אל־אן .השיחות הובילו ל
כינונה של העצמאות האלג׳י-
רית ולהשלמה עם צרפת.

1965
 — 6.3בישראל תוקם טל
וויזיה לימודים ,לפי הצעה ש 
נתקבלה בכנסת.
 — 8.3הפגנות והתנגשו
יות בין חסידי גמאל עבד־אל-
נאצר לבין מתנגדיו בסוריה.

1965
 — 6.3הפנטגון מודיע כי
שני גדודי מארינס יישלחו ל-
דרום־ויאט־נאם ,לפי בקשת
ממשלת סייגון .המעורבות ה
אמריקאית החלה.

קונארד אדנאואר ודויד כן־יגוריון
6.3.1951

1945
 — 7 —11 .3המחנה הבריטי
השמיני הודף התקפות־נגד כב
דות של הצבא הנאצי בתוניסיה.

1944
 — 5.3הצבא הסובייטי מנהל
מיתקפה תלת־חזיתית באוקראי
נה.

1945
 — 6.3הפרטיזן יוסף ברה
טיטו נתבקש על-ידי מועצת ה
כתר להרכיב ממשלה ביוגוס
לביה.

1946
 — 5.3וינסטון צ׳רצ׳יל טו
בע את הביטוי ״מסך הברזל״,
שהפך מאז שכיח בפוליטיקה
העולמית .בעת נאום שנשא
בווסטסניסטר קולג׳ ,בפולטון,
ארצות־הברית ,אמר  :״מסך
ברזל ירד על היבשת,״ והת
כוון לאירופה.
 — 7.3חמישה אנשי פלמ״ח,
שנתפסו עם נשק ביד ,בדרך
שבין ירושלים ליריחו ,נדונו
לחמש שנות מאסר כל אחד.

1947
 — 11.3מזכיר האדם,
טריגווה לי ,ממנה ועדה לחקר
בעיית ארץ־ישראל.

כך קנצלר ונודע כאבי הסכם
השילומים עם ישראל.

1952
 — 9.3עבאס חלים ,ממיש־
פחת המלוכה במצריים ,יצא ב
קריאה פומבית לברית־שלום
עם ישראל.

1955
 — 5.3יוסף ויסריונוביץ
דג׳וגשווילי סטאלין ,שליטה ה-
כל־יכול של ברית־המועצות ,מת
בן .73

על ההצעה להטריד ולבייש
את עובדי חברת״חחשמל.

בתוכנית גלי צה״ל ,משתיים טד
ארבע ) ,(18.2.80הציע שלמה אה־
רונסון ללמוד מהציבור האמריקאי
כיצד להגיב על העיצומים בחברת-
חשמל ובמקומות אחרים .לדעתו,
צריך הציבור הישראלי למצוא את
כתובותיהם של חברי ועד־העובדים
של חברת־חשמל ופשוט להטרידם:
ללכת אחריהם למכולת ,לבייש או
תם וכר.
איו ספק ששביתות ועיצומים של

 — 9.3הארכיבישוף מאקר-
יום ,מנהיג היוונים בקפריסין,
הוגלה על-ידי הבריטים לאיי
סיישל .עילת הגירוש  :״פעולות
טירור״ .מאקריום שוחרר כע
בור שנה והפך ,מאוחר יותר,
לנשיא קפריסין העצמאית.

_

 — 5.3ראש־הממשלה ,דויד
בן־גוריון מנמק בכנסת את הח
לטת הממשלה לפנות את סיני
ואת רצועת עזה .הכנסת דוחה
הצעות אי־אמון של חרות
והציונים הכלליים .אחדות-
העבודה ומפ״ם מביעות התנג
דות לנסיגה .שרת־החוץ ,גול
דה מאיר ,שבה ומכריזה כי הס
כם שביתת־הנשק בין ישראל
ומצריים בטל ומבוטל.

שלמה אהרונסון
לבייש את מי?
קבוצות עובדים מסויימות פוגעים
לעתים גם בקבוצות שונות באוב־
לוסיה .עיצומי עובדי חברת־החש־
מל ,למשל ,פוגעים גם במורים,
ברופאים ובאחיות ,ואילו עיצומי
המורים ,הרופאים והאחיות פוגעים
גם בעובדי חברת־חשמל .הייתי
מציע לקבוצות העובדים השונות
לתאם את פעולותיהם ומאבקיהם,
ולהגיב במשותף נגד האחראים ל
מצבם — הממשלה ,המעסיקים
וההסתדרות .בכך יסכלו את ה
מאמץ להסיח את דעת הציבור מן
האשמים ולהפנות את זעמה של
קבוצת עובדים אחת נגד חברתה.
בכך גם יצליחו להוציא מידי ההס
תדרות את השליטה על המאבק
ואת האפשרות שבידיה לרסנו
ולשככו.
ואשר להמלצתו של שלמה אה־
רונסון ,הייתי מציע לציבור העוב
דים לקחת אותה ברצינות ולייש 
מה — הן כלפיו והן כלפי האח
ראים למצבם .עובדי חברת־החש־
מל' ,למשל ,יכולים לנתק את אס
פקת החשמל לדירתו של אהרונ-
סון .ובאשר לרעיונות נוספים ,אני
סומך על דימיון העובדים ומקווה
שלא יחכו להצעות נוספות מפיו
של החכם משחייס־עד־אובע.
אריה פינקלשטיין ,חיפה

נץח־רו ש ד
ה מ צ פון האנושי

1956

1957

ה דוג מ ה האולריחאיח

1961

1917

1918

 — 11.3יובל שנים לעיר
העברית הראשונה — תל-אביב.
ישיבה חגיגית של מועצת העיר
בבניין המוסיאון.

 — 6.3החלו חילופי שבויים
בין ישראל למצריים.

 — 11.3בקייב ,רוסיה ,נפ 
תח מישפטו של מנחם מנדל
בייליס ,קורבן עלילת־דם טי 
פוסית — הוא נאשם ברצח נער
נוצרי כדי להשתמש בדמו ל 
טכס יהודי בפסח .כעבור שנ 
תיים זוכה בייליס בדין ,חי כ 
שבע שנים בארץ־ישראל ומת
בארצות־הברית.

 — 8.3שביתות ותסיסה ב־
פטרבורג ,רוסיה .הצבא מצטרף
למורדים המהפכנים .השילטון
בבירה עובר לידי מועצת הפו 
עלים )ברוסית  :סובייט(.
 — 11.3הצאר הרוסי ,ני־
קולאי השני ,מפזר את הדומה,
אולם צירי הפרלמנט מסרבים
למלא את הוראת השליט ולהת 
פזר.
הצבא התורכי נסוג; הצבא
הבריטי מתקדם ונכנס לתוך
בגדה עיראק.

1959

מכחכים

פרנקלין רוזוולט
6—9.3.1933

1967
 — 11.3סווטלאנה סטאלין,
בתו של יוסף סטאלין ,הגיעח
לג׳נבה וקיבלה מיקלט זמני
בשווייץ .אחר כך השתקעה
בארצות־הברית ,נישאה לאמ 
ריקאי ופירסמד ,ספר המגלה
טפח מחייו הפרטיים של אביה
מטיל־האימה.

1974
 46 — 9.3צירים יהודיים
בפרלמנט הבריטי החדש — 33
לייבוריסטים 12 ,שמרנים ולי
ברל אחד.

המישחקים האולימפיים
עולים הון־עתק ,הראוי
לצרכים אחרים ,חיוניים
יותר.

האם מישהו לקח לתשומת־ליבו
את העובדה ,שבסכומי-עתק שהוש
קעו במישחקים האולימפיים ,ה
אמורים להתקיים במוסקבה ,ניתן
היה להציל את העם הקמבודי
כולו?
הפסבדדנאור־מתקדם
העולם
משקיע את קאמצעים המוגבלים
בלאו־הכי באירועים ספורטיביים
ובשעשועים .האם מכאן עלינו
להסיק ,שתחרות ספורט כלשהי
חשובה לאנושות יותר מחיי־אדם?
האם הצפייה בתחרות איגרוף ב
צבעים חשובה יותר משיקום אסי
רים ? ואפשר להזכיר תחומים
)המשך ׳בעמוד (6
העולם הזה 2215

