
הי במאה השבוע
9 4 6<-

 כנשיא נבחר טיטו חמרשאל — 31.1
יוגוסלוויה.

9 4 5<
 את בניו־דלהי רוצח חודי קנאי — 30.1
.75ה* בן גנרי מודינדס

950<
תחי על מודיע טרומן הנשיא — 31.1

המימן. פצצת יצור לת

950<
 מרדכי של עיקבותיו נעלמו — 3.2

מבר לישראל בדרכו בצ׳כיה שעבר אורן
לין.

956<
העוב של כללית שביתה פרצה — 5.2

 רופאים. שכללה בישראל האקדמאיים דים
יום. 13 נמשכה השביתה

958<
 גרמני מהנדס היינקל, ארנסט — 30.1

ב מת שמו, על הקרוי מטוס שהמציא
.70 גיל

959<
 נגד פוסק בשווייץ מישאל־עם — 1.2

לנשים. בחירה זכות מתן

965<
 רוברט האמריקאי המשורר — 30.1
.88 בגיל נפטר פרוסט

968<
כהו למקום יוצא רבין יצחק — 5.2

בוושינגטון. ישראל כשגריר נתו

970<
 בין הגדול הנפט צינור נחנך — 1.2
לאשקלון. אילת

 הבריטי והמתמטיקאי הפילוסוף — 2.2
.98 בגיל נפטר ראסל בדטראנד

974<
 ממייסדי מרגלית, מאיר השחקן — 30.1
.68 בגיל נפטר האוהל, תיאטרון
 מנזסורו גולדין סמיואל המפיק — 31.1
.86 בגיל נפטר מאייר גולדין

976<
 לאו״ם, ארצות־הברית שגריר — 2.2
 האשמות הטחת תוך התפטר מוינהן דניאל

קיסינג׳ר. הנרי נגד

978<
בגר הופסקה יפו תפוזי מכירת — 1.2
מורעלים. תפוזים שאותרו לאחר מניה,

 ואנוור קארטר ג׳ימי הנשיאים — 4.2
בקמפ־דייוויד. נפגשים אל־סאדאת

 זו בפברואר 5ה־ עד ביגואר 30ה־ שכין כשבוע ׳20ה־ במאיה אירע מה
 80כ־ שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור
הגיליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות השנים

5<9<
הרא התורכית ההתקפה נהדפה — 3.2
סודם. תעלת על שונה

 הגר- הצוללות מילחמת החלה — 4.2
בעלות־הברית. של הסוחר באוניות סנייות

חמורים. לפשעים דין
 נערכה ראשונה תצוגת־אופנה — 3.2

ה מהארצות קניינים בנוכחות בתל־אביב
שכנות.

942<

<9<8
 צ׳לנוב יחיאל הציוני המנהיג — 31.1

.51 בגיל נפטר
הרא העברי המתנדבים גדוד — 3.2

תור גגד לחזית נשלח יהודה, קלעי שון.
התיכון. במיזרח כיה

9<9<
הבולשביקים. בידי קייב — 5.2

922<
 הדיבוק של בכורה הצגת — 31.1

 נערכה ביאליק נחמן חיים של בתירגומו
 היה הבמאי במוסקווה. הבימה על־ידי

 ואת אלטמן, עיצב התפאורה את וכטנגוב,
 ההצגה כוכבת אנגל. יואל חיבר המוסיקה

רובינא. חנה היתה

בהדיכוק רובינא חגה
31.1.1922

929<
הקו המיפלגה של 15ה־ בכנס — 31.1

 ריקוב סולקו בברית־המועצות מוניסטית
יחידיי. שליט נותר וסטאלין ובוכרין,

935<
 על־ידי מונה היטלר אדולף — 30.1
ה הרייך לקאנצלר היידנבורג פת הנשיא
 פון השלישי. הרייך תקופת והחלה גרמני
 בלומברג היטלר, של כסגנו מונה פאפן

שר־בליי־תיק. וגרינג שר־המילחמה
הרייכסטאג. את מפזר היטלר — 1.2

956<
 בחייו מתנגש פרנקפורטר דויד — 4.2

 וילהלם בשווייץ הנאצי הגוליאטור של
גוסטלוף.

959<
 היט- צופה ברייכסטאג בנאומו — 30.1

 של במיקרה היהודי העם השמדת את לר
חדשה. מילחמת־עולם

 מברית- גורש טרוצקי ליאון — 31.1
המועצות.

 ייטם ויליאם האירי המשורר — 1.2
.73 בגיל נפטר

<94<
 גדוד את לארגן מתחיל רומל — 1*2

אפריקה.
בבית למוות נידון ג׳ילדה אבו — 2.2

4 ו 0 _ _ _ _ _

 מאלץ בקאהיר הבריטי השגריר — 4.2
 צבא שריוניות בעזרת פארוק המלך את

 אוהד מצריים, ממשלת ראש את לפטר
 את תחתיו ולמנות מאחר, עלי הגרמנים,

בעלות־הברית. תומך פחה, נחם

945<
 ברלין על ראשונה הפצצה — 30.1

היום. לאור
 חיילים 330 כי מודיע סטאלין — 31.1
הושמדו. סטאלינגרד על שצרו גרמניים

 בקרב הגרמניים החיילים אחרוני — 2.2
 גנראלים 16 ביניהם סטאלינגראד, על

 על־ידי ונשבים נכנעים אחד ופילדמרשל
הרוסים.

944<
 קובנה מגיטו פרטיזאנים קבוצת — 31.1
 מישרדי מול גרמני למחסן־נשק פורצת

רב. שלל עם משם ויוצאת הגיסטאפו
באי קאסינו על הקרב נערך — 5.2
טליה.

945<
 והרב הרצוג הלוי יצחק הרב — 31.1

 לארץ- ראשיים כרבנים עוזיאל;נבחרו מאיר
ישראל.

והיטלר היידנכורג פון
30.1.1933

7<9<
בבריטניה. הונהג לחם קיצוב — 2.2 ״

 כראש מונה קוויזלינג וידקין — 2.1
נורווגיה. ממשלת

סטאדיגגדאד על המצור
2.2.1943

מכתבים20
)8 מעמוד (המשך

 אם יקרה מה שלנו? הצבאיים במיתקנים
 תל- על טיליהם את וישלחו יגיבו, הרוסים

וחיפה? ירושלים אביב,
 לסחור וייצמן ואת בגין את הסמיך מי

שלנו? בריבונות
תל־אביב שריק, יוסף

ועוראל נציגת

ת על דו תיאור ג
 הוצגה שבו אח״מ, המדור על

שג של רעייתו בן־אלישר, ניצה
 (״העולם במצריים ישראל ריר

).2212 הזה״
ל שהקדשתם הכתבה על לכם חן חן

ל צאתה ערב המיועד, השגריר רעיית
 לביקור־ תחליף שימשה הכתבה מצריים.

הי ממש הבן־אלישרים. של בדירתם בית
אינטימית. כרות

 חיפה אכידור, רות
שבירושלים, בביתה השגריר רעיית •

בן־אלישר גיצה
אינטימית היכרות

 שהוטמנו בבוטנים, אורחיה את מכבדת
תמונה. ראה — אסואן בחולות ונקלו

מגור ״ר דמו הא ...אני
 (״העולם שממה״ ״הרמאי על

).2208 הזה״
 (״מוטי״) שמרדכי בעיתונכם, קראתי

 חרדי. יהודי הוא כלל, שירסון מנכ״ל שיין,
 מגור. האדמו״ר אני אז חרדי יהודי הוא אם
 פרו* יוסף הזה, הלוקש את לכם מכר מי

? שינובסקי
רמת־השרון חבים, שימעון

ם תאוות שרי ב
״תשקיף״, במדור הידיעה על

העי בית־המטבחיים רכישת בדבר
 של מישפחתו בידי בחיפה רוני

 (״העולם הורביץ ייגאל שר־האוצר
).2208 חזה"

לח כוונתו על שר־האוצר הכריז כאשר
 עתה דעתו. לסוף ירדנו לא החי בבשר תוך
מבינים. אנו

דמידיאגו, וישראל יהודה אבי,
שמואל גיבעת

ם עול 2213 הזה ה


