
2־ה במאה השבוע 0
 ז במארס 18ה־ עד במארס 12ה* שכין כשבוע ז20ה־ במאה אירע מה

 השנים 80ב־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור
הגיליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות,

1900
 הזהב סטנדרט — 14.3

בארצות־הברית. הונהג

1915
והצרפ האנגלים — 18.3

 ב־ התורכים את תוקפים תים
 ונוחלים הדרדנלים מיצרי

כישלון.

לייכוביץ דויד
13.3.1948

1916
 האמריקאי הגנרל — 15.3

 12 בראש נערך פרשינג ג׳ון
ל פלישה לשם חיילים אלף

 הלוחם את לתפוס כדי מכסיקו,
וילה. פנצ׳ו האגדי

1917
 התפטרותו אחרי — 15.3

ה ניקולאי הרוסי, הצאר של
 בית לשילטון קץ הושם שני,

רומנוב.
 מוקמת ברוסיה — 16.3
 גיאורג הנסיך על־ידי ממשלה

ואלכסנ מיליוקוב פאול לבוב,
קרנסקי. דר

1921
 ההסתדרות מועצת — 15.3

 בענייני לטיפול בוועד בחרה
הראשו הפעולות בין ההגנה.

 בווינה, נשק רכישת : נות
אוסטריה.

1925
 של דארק, דאו המחזה

פע הוצג שאו, ברנרד ג׳ורג׳
בעברית. מיים

1925
 ש־ סאן, יאט סון — 12.'3

מו הקואומינטנג, מיפלגתו,
 ,1911ב־ הקיסרות את טטה
 קאי צ׳אנג יורשו, .58 בגיל מת

 סין, צפון כל את כובש שק,
בקומוניס שנים במשך נלחם
 צה מאו בהנהגת הסיניים, טים

 שהסתיימה לתבוסה, עד טונג,
ב הסינית, מהיבשת בנסיגתו

ב הלאומנית סץ של כינונה
טאיוואן. אי

1927
ב המרד :השנה מסיפרי

ו לורנס, א. ת. מאת מידבר,
סינקלר. אפטון מאת נפט,

1929
חנה. פרדס ייסוד — 12.3

< 4

1950
ה המלאך :השנה מסרטי

 יוזף של גרמני סרט — כחול
 דיט־ מרלן עם שטרנברג, פון

ריד•

1955
 יוזף הדוקטור — 13.3

להש מיניסטר נתמנה גבלס
 בגרמניה ולתעמולה העם כלת

הנאצית.

1957
 וייצמן חיים — 13־14.3

ה עם משוחחים שרת ומשה
 רעיון על הבריטי העליון נציב

 אפשריים גבולות על החלוקה,
היהו המדינה של אופיר, ועל
לקום. העתידה דית

מטי ההגנה אנשי — 18.3
בירו בבית-קפה פצצות לים

מ ערבים נפגשו שבו שלים,
—1936 בשנים הכנופיות. אנשי
ה המרד בארץ התנהל 1939

 היישוב בתולדות הידוע ערבי,
תרצ״ט״.—תרצ״ו כ״מאורעות

1940
ה הרדיו תחנת — 13.3

 קול ההגנה, של מחתרתית
לראשונה. הופעלה ישראל,

 צלצלו למי השנה: מסיפרי
 המינג״ ארנסט מאת הפעמונים,

האזר מילחמת על רומן ווי,
בספרד. חים

1942
 האמריקאי הגנרל — 17.3

לאוס מגיע מק-ארתור דוגלם
 העליון למפקד ומתמנה טרליה

 תשע כעבור הרחוק. במיזרח
הא הנשיא על־ידי פוטר שנים

 כמפקד מכהונתו, טרומן רי
 האוקי־ ובאיזור ביפאן עליון

 ה־ עמדתו בגין השקט, נוס
 ההרפתקנית אנטי־קומוניסטית

 מילדד את להרחיב ושאיפתו
 שיטחה תוך אל קוריאה מת
העממית. סין של

1945
 של גירושם החל — 15.3

 רובם סלוניקי, יהודי אלף 40
לאושוויץ.

1945
ההתנגדות נשברה — 16.3

 בתום באיוו־ג׳ימה, היפאנית
 ביותר הקשים הקרבות אחד

במילחמה.

1947
 איש ברזני, משה — 17.3

ב בתליה למוות נידון לח״י,
 בכיסו, רימון החזקת אשמת
 של בחייו להתנקש במטרה
 הבריטית. 9ה־ הדיוויזיה מפקד
ו ״עמי :הצהיר שופטיו בפני

 יילחמו המשועבדים העמים כל
 .׳״חורמה עד שלכם באימפריה

 בכלא עצמו פוצץ חודש כעבור
ה לתא חברו עם ירושלים,

 פיינ־ מאיר אצ״ל איש מוות,
שטיין.

1948
 מרגמה הדווידקה, — 13.3

ה איש על-ידי שנבנתה כבדה
 הופעלה לייבוביץ׳ דויד הגנה

תל־אביב. בהגנת לראשונה

1949
 החליטה הממשלה — 16.3
הקמת יום את שנה מדי לציין

 יום הוא באייר, ה׳ המדינה,
העצמאות.

 עבר־ וממלכת ישראל נציגי
 שביתת״ קווי את אישרו הירדן
בירושלים. הנשק

1951
 הגיש האוצר שר — 12.3
הב חודשים, לארבעה תקציב

 למיל־ נמרצים אמצעים טיח
באינפלציה. חמה

1952
 העלייה מישרד — 17.3

 ל־ הועברו סמכויותיו פורק.
הברי החוץ, הפנים, מישרדי

ומיסחר־ותעשיה. אות

1954
ו בארצות־הברית — 14.3
הו יום את מציינים בישראל

 איני אלברט של 75ה־ לדתו
שטיין.

1955
ה הסרט הוקרן — 16.3
מלא באורך הראשון ישראלי

 עונה, אינה" 24 גיבעה —
 במיל- מתרחשת הסרט עלילת

השיחדור. חמת

1957
ב פנתה ישראל — 12.3

 בעניין לארצות־הברית, מחאה
 לרצועת המצרים של שובם
 על־ידי שפונתה אחרי עזה,

ה גובר בוושינגטון ישראל.
 ישראלית. תגובה מפני חשש

ה ביישובי השתררה מתיחות
ספר.

1959
 עבד־אל- גמאל — 12.3

ב המורדים עם מזדהה נאצר
 שניסו עיראק, צפון מוסול,
 הגנרל את השילטון מן להדיח

 עבד־אל- קאסם. אל־כרים עבד
 את זו בהזדמנות תקף נאצר

 להשתלט ״הזומם הקומוניזם,
ערב״. מדינות על

1961
 ותעודות מיכתבים — 18.3

 בנחל נתגלו בר־כוכבא מימי
 בין עין־גדי. ובסביבות חבר

תכשי פפירוסים, המימצאים:
וצרו סלים שלדי־אדם, טים,
 המרכזי מארכיונו חלק — רות
בר־כוכבא. של

1965
 שמית בהצבעה — 16.3
 הודעת את הכנסת אישרה

 בן־גוריון, דויד ראש־הממשלה,
 דיפלומטיים יחסים כינון על
 ודחתה המערבית גרמניה עם
להע החרות תנועת הצעת את
 ב־ להכרעה השאלה את ביר

מישאל־עם.

1967
 מובטלים בהפגנת — 14.3

 שוטרים 11 נפצעו בתל־אביב
 התכתשויות אחרי ומפגינים,

העיריה. ברחבת אלימות

1971
 לסיימם בראיון — 13.3

גולדה ראש־הממשלה, מתווה

כרזני משה
17.3.1947

 של לגבולות הצעתה את מאיר,
 השארת סיני, פירוז :שלום
 רמת־הגולן אל-שייח/ שארם

 אי ישראל, בידי וירושלים
 ו־ המצרים לידי עזה החזרת

ה בגדה ישראלית !נוכחות
מערבית.

1977
 שלי, מחנה הוקם — 18.3

 מאיר אליאב, לובה בראשות
 וסעדיה אבנרי אורי פעיל,

מרציאנו.

איינשטיין ואלברט בן־גוריון דויד
14.3.1954

ממזכי□
!ש־ו־וחים ־,16־1

 מהשירותים :הסיסמה על
!לייצור

 בולעים כולם מדוע מבין אינני
 ייגאל של הסיסמה את ומקבלים
 וכי השירותים. בגנות והורביץ,

 עבד להיות — החיים תכלית מהי
ולקי לרווחתו לדאוג או לייצור

שכל לי נדמה 7 האדם של דומו
11

ה הוא האדם כי ישיב, בר־דעת
 מה כך, אם הייצור. ולא תכלית,

בשירותים? הרע
חיפה ביטון, חיים

מוח ח3ס0 [*מושלה
 לכהן בגין מנחם בחר במי

!בממשלתו כשרים
 קלמנט האמריקאי הביולוג

 גילה ייל, מאוניברסיטת מארקר,
להמ מסוגלות שעכברות־נקבות

 על-ידי שתופרינה בלי גם ליט
מכי המדענים למעשה, זכרי. זרע
 לטאות, של זנים 13כ־ היום רים

 תרג־ של אחד וסוג קטנים דגים
זקו אינם הם שגם לבן, גול־הודו

הפדייה. לשם זכרי לזרע קים
 והישגיה מעשיה לפי לשפוט אם

 ראש־הממשלה הרי ממשלתנו, של
חס אנשים... לו בחר בגין מנחם

באו לו זקוקים שהם אף מוח, רי
 להוכיח ניסה עצמו הוא נואש. פן

 שהוא הכריז כאשר מוח, לו שיש
במקצת. פגום

אביב תל־ •טריק, יוסף

א־ ש ר איוו מ•

ציווים לחל!?
(״ה 1 להתלבש יודעת מי

).2215 הזה" עולם
 — ובושתי הכתבה את קראתי

 ל־ דירוג זהו האם הגענו? לאן
 הדרך הרעיון, הפיזמונים? מיצעד
 חוסר רע, טעם על העידו והצורה
בזולת. ופגיעה מחשבה

 רי׳ג לאופנאי מתכוונת אני
חוצ ברוב לעצמו, שהרשה מליץ,
 לרעיית ציונים .ולתת לדרג פתו,

 אופנאי הוא שמליץ יתכן הנשיא.
מת הוא אך בגדים, לעצב ויודע
אופ בענייני פוסק להיות גם יימר

 הוא מדוע אבל זכותו, זוהי נה.
 הרי העיתון? דפי מעל זאת עושה
קונסטרוק ביקורת אינה שזו ברור

 מן בה שיש ביקורת אלא טיבית,
 בעיני ותמוהים והשינאה. ההרס

הטעמים.
הרא הגברת של מקומה האם

 נשים אותן בין הוא שלבו שונה
 ואופנה? לבוש הוא מעיינן שכל
 למעלה הרבה נמצאת היא והרי
בפ בדעותיה, באצילותה, — מזה

 די לגו היו ובאישיותה. עילותה
ולהיוו לשמוע לראות, הזדמנויות

 חלק נטלה הנשיא רעיית בכך. כח
 החל פעילות, תחומי בהרבה פעיל

לתפקידה. נכנסה שבו הרגע מן
 כמוני ולעשרות לי גרמה הכתבה

 שאפשר כמה עד ופגיעה. כאב
 הש־ ומן הטוב הטעם מחוש לאבד

)6 בעמוד (המשך

ם ל עו ה ה 2219 הז


