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ז 29ה־ עד בינואר 23ה־ שכין כשבוע ׳20ה־ כמאה אירע ׳מה  כו
 כ־סא שאירעו המאורעות מן כמה הזה׳׳ ״העולם יסקור זה כמדור
הגיליון. מופיע שכו כשבוע הקודמות השנים

<90<
 ורדי ג׳וזפה האיטלקי המלחין — 27.1

.88 בגיל נפטר

1902
 צדק שערי ביודהחולים נפתח — 28.1

 בעיר־ הראשון בית־החולים בירושלים,
החדשה.

*9 0<
 עם נפגש הרצל זאב בנימין — 25.1

ב לתמוך המסרב 10ה־ פיוס האפיפיור
 לקבל מסרבים שהיהודים מאחר ציונות

הנוצרית. הדת את

הקסטל קרב
26.1.1948

907<
 הגדול בית־הדין ביילי, האולד — 27.1

 על־ידי נחנך בלונדון, פליליים למישפטים
המלך.

908<
 גנרל באדן־פאואל, רוברט סר — 24.1

הצו תנועת את מקים בדימום, בריטי
פים.

6<9<
 לשופט מונה ברנדייס לואי — 2.א1

 ארצות־הברית. של בית־המישפט־העליון
זה. בתפקיד הראשון היהודי

926<
ביירד, ג׳ון הסקוטי, הממציא — 27.1

הטל את ראשונה פומבית בהדגמה מציג
וויזיה.

<95<
 14 שכעבור מי לאואל, פייר — 27.1

 פעולה שיתוף בגלל להורג הוצא שנה
 כ־ הראשונה בפעם נבחר הנאצים, עם

צרפת. ראש־ממשלת

956<
מו הבריטי מישרד־המושבות — 29.1

ליהודים. הקרקעות מכירת הגבלת על דיע

959<
להגי-. המרכזי המישרד הוקם — 24.1

 הייד־ של בראשותם מגרמניה יהודים רת
ואייכמן. דיך

 כוחות בידי נפלה ברצלונה — 26.1
פראנקו. הגנרל

0*19
מע 728 עליה הילדה, האוניה — 23.1

 מיצרי ליד הבריטים על־ידי נלכדה פילים,
הת תחילה לנמל־חיפה. והובאה הדרדנלים

 ללב- חזרה אותה לשלוח הבריטים כוונו
המע הועברו מחאות, לאחר אולם ים,

למחנוודמעצר. פילים

*<9<
טוברוק. את כבשו האוסטרלים — 23.1

ן 1 ■וו■■! י......... .

5*9<
 גיוס על מחליטה גרמניה — 27.1

לצבא. נשים

5*9<
 ה־ על־ידי שוחררה אושוויץ — 26.1

צבא־האדום.

6*9<
מרא מתפטר דה־גול הגנרל — 24.1

ב הסוציאליסטית הזמנית הממשלה שות
צרפת.

 טריגווה הנורווגי, החוץ שר — 29.1
האו״ם. כמזכיר נבחר לי,

4 9 4 1 8
ה בקרב נהרגו ערבים 40 — 25.1

קסטל.
 ההגנה על-ידי פוצצו סוכרייר הכפר בתי

גן־יבנה. ליד 11ה- רצח על כתגמול
 10 הקסטל. על הגדול הקרב — 26.1,

יהו תגבורת נהרגו. ערבים 3ו- יהודים
פורק. ונישקה הבריטים על-ידי נאסרה דית

9*9<
חבר־העמים־הבריטי. הוקם — 23.1
 לכנסת. ראשונות בחירות — 25.1

 ,19ב- — מפ״ם מושבים, 46ב־ זכתה מפא״י
 והציו־ ,14ב־ חירות ,16ב־ הדתית החזית

מושבים. 7ב נים־הכלליים

950<
 כרפובליקה הוכרזה הודו — 26.1

 חבר-העמים־הבריטי. במסגרת דמוקרטית
ושר־החוץ. ראש־הממשלה נהרו

צ׳רצ׳יל וינסטון
24.1.1965

<95<
 פוליטיים דעות חילוקי עקב — 29.1

 בנו ז׳בוטינסקי, ערי החרות מתנועת פרש
 הלל פרשו עימו יחד ז׳בוטינסקי. זאב של
מרלין. ושמואל קוק

955<
איראן, את לעזוב עמד השאה — 28.2

 של אהדה הפגנות לאחר בו חזר אך
ההמונים.
 הארכיאולוג סוקניק, ליפא אליעזר

 .64 בגיל נפטר הגנוזות, המגילות ומגלה
ידין. וייגאל יוסי של אביהם

*95<
 ממשלתו את מגיש שרת משה — 25.1
 שר־ לבון פנחס הכנסת. לאישור החדשה

הביטחון.

956<
 חדשה ממשלה מרכיב מולה גי — 26.1
סגנו. פראנס מנדס -בצרפת.
הוכ שנה 17 כעבור קריית־גת. נוסדה

כעיר. רזה
 בגרמניה שנרכשו הראשונים הקרונועים

ברכבת. לשימוש הוכנסו

958<
 כ־ מתפקידו פרש דיין משה — 27.1

במקומו. לסקוב חיים רמטכ״ל.

959<
 יו- שהיה מי שפרינצק, יוסף — 28.1

.74 בגיל נפטר הכנסת, שב־ראש

965<
 הספינה גבר, עציון הושקה — 25.1

ישראל. במספנות שנבנתה הראשונה

965<
 בגיל נפטר צ׳רצ׳יל וינסטון — 24.1

90.

968<
 פו־ האמריקאית הביון ספינת — 23.1

צפון־קוריאה. צבא על-ידי נלכדה אבלו
נעל דקר הישראלית הצוללת — 28.1

לישראל. מבריטניה בדרכה מה
 לאחר נפטרה בן־גוריון פולה — 29.1

בן־גוריון. דויד של לצידו שנים 51

970<
נפ 42ו־ נהרגו צה״ל חיילי 18 — 24.1

 עמוסת צבאית משאית כאשר באילת, צעו
התפוצצה. תחמושת
 צו הוציא בית־המישפט־העליון — 25.1
 שליט בנימין רב־סרן בעתירת החלטתי

 וכיהודים, דת כחסרי ילדיו רישום בדבר
נוצריה. אמם כי אף

במקו לכנסת נכנס פת גדעון — 29.1
57 בגיל שנפטר בן־אליעזר אריה של מו

972<
 יודאיקה אינציקלופדיה כרכי 16 — 24.1

לאור. יצאו

975<
בווייט הפסקת־אש על הסכם — 23.1

ולה קיסינג׳ד הנרי על־ידי נחתם נאם
ק דו טו. ״

 ברוך שרותי־הביטחון, עובד — 26.1
ערבי. מתנקש על־ידי במדריד נרצח כהן,

 ג׳י אדוארד האמריקאי הקולנוע שחקן
גולד עמנואל האמיתי בשמו או רובינסון,

.80 בגיל נפטר ברג,

*97<
 הגדה־המע- בפינוי החל צה״ל — 23.1

הסווים. של רבית

976<
.71 בגיל נפטר לבון פנחס — 23.1
 הכושי-אמ- הזמר רובסון, פול — 24.1

ב נפטר העמוק, הבס קול בעל ריקאי
.77 גיל

 הרב־הראשי־ליש- שהיה מי — 26.1
 נפטר אונטרמן, יהודה איסר הרב ראל,
.90 בגיל

978<
 בדרום קצרין העיר נחנכה — 23.1

רמת־הגולן.
 הצעתו את אישרה הממשלה — 29.1

 (״רפול״) רפאל את למנות שר-הביטחון של
כרמטכ״ל. איתן

דקר הצוללת
29.1.1968

מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 עדות- בני של והאפלייה הקיפוח נושא את
האשכנזים? השליטים מצד המיזרח

תל־אביב אסף, מושיק
לב. שמנו •

אדיש אינו המימסד
 הוצאת של האותיות פרוייקט על

הזה״ (״העולם אחרת״ ״מו״לות
2205.(

 מיפעלי על הרשימה את בעניין קראנו
וברצו ובחוץ־לארץ, בארץ שלנו המו״לות

להעיר: ננו
לעמדו אדיש המימסד תמיד לא )1(

 אל״ף- פרוייקט מתבצע למשל, כך, תינו.
תוכנית גלויות, ספרים, כרזות, הכולל בי״ת,

 המחלקה של ובהנחיה בסיוע ועוד, רדיו
ה (ההסתדרות בגולה ולתרבות לחינוך

ציונית).
אר 22ב־ להפצה עדיין הגענו לא )2(

 באמריקה בהפצה הוחל באחרונה ורק צות,
הלאטינית.

 טרם ההוצאה, מנהל רולניק, עמום )3(
.43 לגיל הגיע

תל־אביב אחרת, מו״לות פרדו, רמי

שדו וחגור אחד כל
1 לורנץ נגד גור ז טל נגד גור

 חסידי של בעיתונות הידיעות למקרא
 חייב לורנץ, שלמה ח״כ את שתקפו גור,

 שהגור להודות, וייצמן, עזר שר־הביטחון,
ההתשה במילחמת משתמש (מוטה), השני

 הדפו גור חסידי
לורנץ ח״כ ודחפו

 בפורענות רק טל) (ישראל טליק נגד שלו
־ מילולית.

אריה. — גור כל לא המסקנה:
בנימינה ברזילי, אמנון

 חסידי על המישמר על של הכותרת •
גלנפה. ראה — גור

2212 הזה העולם


