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 השנים 80כ־ שאירעו המאורעות מן במה הזה״ ״העולם יסקור זה במדור
הגיליון. מופיע שבו בשבוע הקודמות,

 בייצור פותח ז׳ילט קינג
 סכין — המצאתו של המוני

 הגיעה שנה 50 כעבור הגילוח.
 סכי־ מיליון 100 לכדי התפוקה

בשבוע. ■.נים

1915
 מאיר נתנאל הלורד — 31.3

 היה .75 בגיל נפטר רוטשילד
הלורדים. בבית הראשון היהודי
 נערך באלכסנדריה — 1.4

 גדוד חיילי של ההשבעה טכס
 בפליטים שאוייש הפרדות, נהגי

 חיילי למצריים. שהגיעו מהארץ
 אימונים. למחנה הוכנסו הגדוד
 לחזית נשלחו שבועיים כעבור

גליפולי.

1917
 התורכי המושל — 28.3
 5.000כ־ מגרש פחה ג׳מאל
ל ומתל־אביב מיפו יהודים

מצריים.
 בין עזה, על הראשון הקרב

 מסתיים לתורכי, הבריטי הצבא
הבריטים. בניצחון

 הצרפתי המלחין — 26.3
.56 בגיל נפטר דביסי קלוד

 היל- הוקם בבריטניה —1.4
 .(אר־אה־אף).המלכותי האוויר
 מטוסיו החלו חודשיים כעבור

צר במיזרח מבסיסים להמריא
 תעשיה מרכזי להפציץ כדי פת,

בגרמניה.

1920
כוב הבולשביקים — 28.3

 חוף שעל נובורוסיסק את שים
בפי הלבן, הצבא הים־השחור.

מת דניקין, אנטון של קודו
מוטט.

1925
 הצר־ השחקנית — 26.3

 ש- ברנר, שרה פתיה־יהודיה
 אותה כינה הוגו וויקטור

.77 בגיל ׳נפטרה ״האלוהית״,

1924
 היטלר אדולף הנאצי — 1.4
 בגין מאסר, שנות לחמש נידון
 לנדסברג בכלא !פוטש נסיון

א ב הו ת ת כו רו א פ  קמפף מיין ס
 חודשים כמה כעבור (מילחמתי).

מכלאו. ושוחרר בחנינה זכה

1925 _____
ב הר־הצופים על — 1.4

 האוניברסיטה נפתחה ירושלים
העברית.

 לזהב הבהלה :השנה מסירטי
.36ה־ בן צ׳פלין צ׳רלי של

1926
 עמודי שיבעת :השנה מספרי

 (״איש אי טי. מאת חוכמה
 המרד תיאור לורנס! ערב״)
.1916—1918 בשנים הערבי

1950
ל חדשים שמות —. 28.3

 הופכת קושטה תורכיות: ערים
אנקרה. — ואנגורה איסטנבול

בהנ בחבש, מרד — 30.3
 שהפך הקיסרית, אחי הגת

 לקיסר ימים שלושה כעבור
סילסי. האילה

1952
 נפתחה בתל־אביב — 28.3
 בהשתתפות הראשונה, המכביה

מדינות. 22מ־ ספורטאים
...— י1—.. 4 —

1955
 הנאצית בגרמניה — 1.4

 בתי- חנויות, על חרם החל
יהו ועורכי־דין רופאים מיסחר,

 הנאצי החרם מסע בראש דיים.
 מורה לשעבר שטרייכר, יוליום

 של עורכו עממי, בבית־ספר
 הלאומני-אנטישמי-פור- העיתון
 במערב שטירמר. דר נוגרפי
 חרט־ של תנועה החרם מעורר

נגדי.
 השמיני הנרי השנה: מסירטי

 במאי קורדה, אלכסנדר של
 :הראשי בתפקיד יהודי־הונגרי.

לוטון. צ׳ארלם

1956
 של פעולתו החלה — 30.3
 שרות־השידור ירושלים, קול

 שודר הפתיחה ביום הממשלתי.
 המאירי, אביגדור של שיר

 המאורע. לרגל במייוחד שנכתב
 ירושלים קול של המשדר

 — האולפנים ברמאללה, נמצא
 שם הומר 1948ב־ בירושלים.

ישראל. לקול התחנה

1957
 של ציורו :השנה מיצירות

הפך גרניקה, פיקאסו פאבלו

הראל איסר
31.3.1963

 מילחמת של לזוועותיה סמל
הופ גרניקה בספרד. האזרחים

 מטוסים על־ידי האוויר מן צצה
 הפאשיסטים בשירות גרמניים,

הספרדיים.

1959
כוב הפאשיסטים — 28.3

 ספרד, בירת מדריד, את שים
 מילחמת למעשה מסתיימת ובכך

 מעתה נתונה ספרד האזרחים.
 לשליטתו שנה כארבעים ולמשך

פרנקו. פרנסיסקו הגנרל של
 של בן־בריתו היטלר, אדולף

 לאי־ ההסכם את מבטל פרנקו,
 שנים חמש שנחתם התקפה

ופולין. גרמניה בין לכן קודם

1941
 יונהג חדש מס — 28.3

,1941—42 הכספים בשנת בארץ

ה הכספים משנת שומה לפי
 החדש: המם של שמו קודמת.

ב ההכנסה אומדן מס־הכנסה.
אלף 120 הראשונה: שנה

לא״י.
הת וולף וירג׳ינה הסופרת

במותה. היתד, 59 בת אבדה,
 נסגר הארץ היומון — 30.3
ה הצנזורה. בפקודת ליומיים

 מהפכה על ידיעה פירסום : סיבה
קו שהוגשה מבלי ביוגוסלביה,

הצנזורה. לאישור לכן דם

1945
 של הבכורה הצגת — 31.3
 רו־ מאת אוקלהומה, המחזמר

בניו־יורק. והמרשטיין, ג׳רס

1944
 הודף האדום הצבא — 31.3

 האוקראיני המחנה ;הנאצים את
הרומני. הגבול את חוצה

פר ישראל
31.3.1961

1945
 חודרים הסובייטים — 20.3

 הנאצים את והודפים לאוסטריה
החזיתות. בכל

1946
 למניעת מיבצע — 27.3
 הספינה מעפילי של תפיסתם
 לתל- דרכם שעשו וינגייט,

 הצבא עם בהתנגשות אביב.
בר הפלמ״חאית נהרגה הבריטי

 נעצרו. מעפילים 240ו־ פולד כה
 ספינת נתפסה היום באותו

 את שנשאה אחרת, מעפילים
מעפילים. 740 ובה תל־חי, השם

ל מפא״י׳החליטה — 1.4
 שלה הבחירות במצע תבוע,

 של הקמתה הציוני, לקונגרס
יהודית. מדינה

1947
 תוקפים לח״י אנשי — 31.3

בחיפה. בבתי-הזיקוק ומחבלים

1948
 הנצורה, בירושלים — 30.3

 ורע, הולך בה התזונה שמצב
 קצובות מנות בחלוקת הוחל

לחם. של
עשרות של שיירה — 31.3

 דרכה את שעשתה מכוניות,
חול על־יד הותקפה לירושלים,

 הקשה בקרב הערבית. דה
 24 נהרגו במקום שהתפתח

יהודים. לוחמים
 מיבצע במיסגרת — 1.4

 הנשק מטוס לארץ הגיע בלק
מצ׳כוסלובקיה. הראשון

 את קיבלה מועצת־הביטחון
 לקרוא ארצות־הברית, הצעת

הצד את ולכנס לשביתת־נשק
 הצהיר שרתוק משה לדיון. דים

 החלוקה כי המועצה, בישיבת
 ירצה אם בין למעשה, מתבצעת

 לאו. אם ובין האו״ם בכך
 הממלכתיות,״ מיפתן את ״עברנו

 המדינה של שר־החוץ אמר
 להדפנו נרשה ״ולא שבדרך,
אחור.״

 בהתפוצצות נהרגו ערבים 40 .
 לרכבודנוסעים מתחת מוקש

בנימינה. ליד

1949
 הראשון שגרירה — 20.3

 בישראל, ארצות־הברית של
 כתב את מסר מקדונלד, ג׳יימס

הפרו המדינה, לנשיא האמנתו
וייצמן. חיים פסור

ב צבאית הפיכה — 30.3
 אל־זעים חוסני הקולונל סוריה.

 את עצר השילטון, את תפס
 ואת כוואתלי אל שוקרי הנשיא

אל-עזם. חאלד ראש-הממשלה

1950
בלום, ליאון מת — 20.3

 יהודי־ סוציאליסט — 78 בן
 ממשלת כראש שכיהן צרפתי,
ב החזית־העממית בימי צרפת
 מילחמת־ ואחרי ׳30,־ד שנות

 המילחמה בימי השניה. העולם
ריכוז. במחנה היה

1951
 המילחמה במיסגרת — 26.3

ה שר־האוצר אסר באינפלציה
בזהב. המיסחר את ישראלי

1957
 שיחררו הבריטים — 28.3
ה התנועה ראש את ממעצר
ה בקפריסין, היוונית לאומית

 לימים מאקריוס, ארכיבישוף
העצמאית. קפריסין נשיא

1961
 בר, ישראל הד״ר — 31.3

 וסגן־אלוף בכיר צבאי פרשן
ל הקתדרה ראש במילואים,
 באוניברסיטת צבאית היסטוריה
 בריגול. כחשוד נעצר תל-אביב,

 שנות 10ל־ נדון יותר מאוחר
 העליון בית-המישפט מאסר.
 שנות 15 — בעונשו החמיר
 מת 1966 במאי 1ב־ מאסר.
מהתקף־לב. שאטה בכלא

1965
 שירותי- על הממונה — 31.3

 הקטן״) (״איסר איסר הביטחון,
 חילו- בעיקבות התפטר הראל,

 ראש־הממ- לבין בינו קי־דעות
 בשאלת בן־גוריון דויד שלה

במצריים. הגרמניים המדענים

1967
 ישראל ממשלת — 26.3
הטל של כינונה על החליטה

 במיסגרת הלימודית, וויזיה
רשות-השידור.

1977
 את דוחה אש״ף — 20.3
 מצריים, נשיא של הצעתו
ממ לכונן אל־סאדאת, אנוור
 קשר תוך גולה, פלסטינית שלה

ירדן. ממלכת עם

מכתבים
מח ק־צד

דד חו ? ,,,לוז מ
 מפקד של מותו בעיקגות

(״ה ילין-מור נתן הלת״י
).2217 הזה״ עולם

 הוא שיאיר, כתב אבנרי - אורי
 טעות ובכן נהרג. שטרן, אברהם

 נרצח אם כי נהרג, לא יאיר בידו.
ה הבולשת מאנשי אחד על-ידי
מחבואו. למקום שפרצו בריטית

רחובות פינטו, משה

,החעוא וז״צוג
החדש, חנר־הכנסת בזכות
 העדה בן חשאי, יהודה

התימנית.
 הראשון ראש־הממשלה זה היה

ש בן־גוריון, דויד ישראל, של
 בלי־ שנחרתה מישאלה פעם הביע

 שבעתיד תיקווה הביע הוא בי.
 תימני. רמטכ״ל לישראל יהיה

היה, לא עוד תימני רמטכ״ל

חשאי ח״ב
תימן יהדות של קרנה

 כבר יש תימני חבר־כנסת אבל
 אני כתימני משהו. זה וגם ב״ה,
ו חשאי, יהודה החדש בח״ס גאה
 קרנה את יעלה שהוא משוכנע אני
 ויהיה מעלה מעלה תימן יהדות של
ב האזרחים וכל התימנים לכל פה

מדינה.
תל־אביב ימיני, אהרון

 !הטוב־ם הרעים

הקט! דמגו1בע
 ״עולם המדור על ושוב

ברעם. חיים של קטן״
במס כי מראות, טחו לא עיני

בעו ותמיכה אי־הזדהות של ווה
 שבוע מדי זוכים אנו השלישי לם

סוביי תעמולה של גדושה למנה
עו ברעם. חיים של במדורו טית
 מאד, קטן ואפילו קטן, אמנם למו
 הם ה״רעים״ ברורה: תמונתו אך

הסי גם ועתה הסי־איי־אי, אנשי
המע בעולם רק יש גזענות נים!
ה מעוז היא ארצות־הברית רבי!

והאימפריא הריאקציה שמרנות,
 שברית־המוע־ מה לכל ואילו ליזם,
 הצדקה למצוא אפשר עושה צות

לוגית.
ב דימגוגיה לקרוא נמאס די!
אובייקטיביות. של מסווה

יהוד רכיד, ד.
 טענות לקרוא נמאס באמת, י•

 פרובינציאלי וכה בלתי־מבוססות
 הקורא של לתשומת־ליבו יות.

 ברעם של לוגית״ ״הצדקה רביד,
 לאפגנים־ הסובייטית הפלישה על

 רבה בחומרה להתייחם ״יש טאן:
 של צבאית התערבות לפלישה...

 מעשה היא זרה בארץ מעצמת־על
צב התערבות גינוי... לכל הראוי
 של כלכלי, אימפריאליזם או אית,

 הס קטנות בארצות מעצמות־על
)6 בעמוד (המשך
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