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הגיליון. מופיע שכו כשבוע הקודמות,

907*
 הארץ מתושבי יהודים 60כ־

 אחוזת־בית, במיסגרת מתלכדים
לצדד, עברית שכונה להקים כדי
 לארתור פונים הם יפו. של

 בקשתם את שהעביר רופין,
ה הקונגרס הציונית. להנהלה

 את אישר בהאג השמיני ציוני
 זו התארגנות להלוואה. בקשתם
 העיר את יותר מאוחר הולידה

 תל־ — הראשונה העברית
אביב.

פס נתגלה :מתגליות־השנה
 מצריים מלכת של הצבעוני לה

לפו שזכה נפרטיטי, העתיקה,
כולו. בעולם רבה פולאריות

5*9*
גרמ ספינות־אוויר — 1.6

 עורכות — צפלינים — ניות
לונדון. על אווירית הפצצה

*92*
מדי רתנאו, ולטר — 28.5

 שר מתמנה יהודי-גרמני, נאי
 נושא הוא בגרמניה. השיקום

ש הפיצויים לתשלום באחריות
 מיל- תום אחרי מארצו נתבעו

 כעבור הראשונה. חמת־העולם
 לאומן בידי רתנאו נרצח שנה

גרמני.
 פסיכולוג רורשאך, חרמן
 יוצר ),1922—1884( שווייצי
 את הנושא פסיכולוגי מיבחן
שמו.

922*
הברי שר־המושבות — 3.6

 מפרסם צ׳רצ׳יל, וינסטון טי,
ה מהומות בעיקבות ספר־לבן

 במאי בארץ שהתחוללו דמים
 את קורע הלבן הספר .1921

ה מתחומי המזרחי עבר־הירדן
 היהודים בזכות מכיר מנדט,
 את מתנה אך ארצה, לעלות
יכו :חדש בגורם העליה ממדי

הכלכלית. הקליטה לת

924*
 היהודי-צ׳כי הסופר — 3.6
 בגרמנית, שכתב קפקא, פרנץ
.41 בן בהיותו נפטר

925*
הרא הגליון הופיע — 1.6

 ביטאון דבר, היומון של שון
 כצ־ ברל בעריכת ההסתדרות,

 העבודה. תנועת מנהיג נלסון,
 דבר הפד המדינה הקמת אחריה
 שביטא חצי־רשמי, יומון למעין
 של עמדותיה את מכל יותר

ה מיפלגת (אחר־כך מפא״י
 שלוש לפני עד שהיתר, עבודה),

השילטון. מיפלגת שנים
ה במרוצת ערכו דבר את
 זלמן כמו נודעים אישים שנים
 של השלישי נשיאה שז״ר,

 שר־החוץ שרת, ומשה ישראל,
 השני וראש-הממשלה הראשון

 :הנוכחית העורכת ישראל. של
זמר. חנה

 הגדול גטסבי :מספרי־השנה
פיצג׳רלד. סקוט פ׳ מאת

929*
הו בארצות־הברית — 28.5

 הראשון, הצבעוני הסרט צג
אול־ מתוצרת בהצגה, המשיכו

וורנר. האחים פני .

955*
ב מנצחים הנאצים — 28.5
 הולדתו (מקום בדנציג בחירות

גינתר הגרמני הסופר של
ה 1 ■1 4 -

 עלילת מתרחשת שבו גראם,
 עתה המוצג הפח תוף ספרו

בארץ).

956*
 את בלונדון מייסד ליין אלן

ש פינגווין, הספרים הוצאת
ספרים לראשונה לאור הוציאה

 אלה, ספרים רכה. כריכה בעלי
 יותר, זולות יצורם׳י שהוצאות

 מאז הפכו יותר, נמוך ומחירם
מע את הרחיבו מבוקש, מיצרך

כולו. בעולם הקוראים גל

957*
 מי מווינדזור, הדוכס — 3.6

 מלך השמיני אדווארד שהיה
המלוכה על שוויתר בריטניה,

 את לאשה נשא האהבה, למען
 סיס- וורפילד וולים הגרושה

 נידחת צרפתיה בעיירה פסון,
מונטם. בשם

959*
 המחלוקת העמיקה — 30.5

 ה- לבין היישוב מוסדות בין
 השוטר של בהלווייתו אצ״ל.
למוות שנורה פולינסקי, אריה

ש משום האצ״ל, אנשי בידי
נצי השתתפו בהלשנה, נחשד

הלאומיים. המוסדות גי

940*
ה מיבצע הושלם — 3.6

 צרפת, בדנקרק, הגדול פינוי
לכן. קודם ימים כעשרה שהחל

 בריטים, חיילים אלף 340כ־
 בשלום הגיעו ובלגים צרפתים

ספי באמצעות בריטניה לנמלי
 ומאות הבריטי חיל־הים נות

זעי לרוב אחרים, כלי־שייט
 אלף 13 :הבריטים אבידות רים.

 את פצועים. אלף 50ו־ הרוגים
 על־ שנגרמו הגרמנים, אבידות

מע המלכותי, חיל־ד,אוויר ידי
 לכל ארבעה פי כגדולות ריכים

של חיילים מיליון 1.2 הפחות.

3.6.1937

ה בשבי נלקחו בעלות־הברית
 הגדול הפינוי מיבצע גרמנים.

 הבריטים לנצחון דווקא נחשב
ה הגרמנים פני על הנסוגים
 נשא למחרת קדימה. שועטים
 המפורסם, נאומו את צ׳רצ׳יל

 נרתע לא ״אנו הבטיח: שבו
 עד נמשיך אנו ניכשל. ולא

ב בחופים, נלחם אנו הסוף.
 נכנע לא וברחובות. שדות

!״לעולם

*94*
האפרי הקורפוס — 29.5

 רומל, ארווין של בפיקודו קאי,
 קירבתם מצריים. לגבול הגיע

 לארץ הגרמנים הצבאות של
היהודי. ביישוב דאגה מעוררת

942*
 הטלאי ענידת חובת — 29.5
וב בצרפת היהודים על הצהוב
ה על-ידי הכבושות הולנד

נאצים.
 האלף״ ״הפצצת — 30.5

ה חיל־האוויר של הראשונה
 בגרמניה. מטרות על מלכותי

 קלן את תוקפים מפציצים 1800
 של טונות 1500 עליה ומטילים

דקות. 90 תוך פצצות
הת עורכים הנאצים — 1.6

אנ קנטרברי, על תגמול קפת
 העבר ממצבות ורבות גליה,

נהרסות.

945*
 הבריטי השחקן — 1.6
 כשמטוס נהרג, הווארד לאסלי
 מליסבון דרכו שעשה אזרחי,

 הגרמנים, על-ידי הופל ללונדון,
 צ׳ר־ וינסטון כי בטעות שסברו

בו. נמצא צ׳יל
948*

 פורץ ישראלי כוח — 3.6
ש קשה, קרב אחרי לג׳ינין.

הכו הצליחו שעות, 14 נמשך
בשלי להתמיד העיראקים חות
 החולש המישטרה, במיבצר טתם

 הישראלי והכוח העיר, על
נסוג.

958*
 דה- שארל הגנרל — 29.5

 צרפת, נשיא על־ידי הוזמן גול
 ממשלה להרכיב קוטי, רנה

הס את מתנה הגנרל חדשה.
מיוח סמכויות בקבלת כמתו
וב הלאומית האסיפה מן דות

 שינוי על מישאל־עם עריכת
 שתלה הצרפתי, הימין החוקה.

בהא רבות, תיקוות בדדדגול
 יד באלג׳יריה שינהיג מינו

 השיח־ לוחמי את וידכא חזקה
 אחרי נכזב. האלג׳ירים, רור

 בזכותם הכיר לשילטון שהגיע
 ניהל לעצמאות, האלג׳ירים של

ה את פינה משא־ומתן, עמם
 והכיר כולם הצרפתיים צבאות

אלג׳יריה. בעצמאות

962*
ה שנשיא אחרי — 31.5

 את דחה בן־צבי יצחק מדינה
 איב־ אדולף של החנינה בקשת

 על בלילה. בו זה ניתלה מן,
 בית־המישפט של גזר־הדין פי

 חדר־גרדום בירושלים. המחוזי
 בכלא זה לצורך הוקם מיוחד
נש איכמן של גוויתו רמלה.

ים. בלב פוזר ואפרו רפה
969*

 אייבי השלום טייס — 3.6
ב לקאהיר מרומא המריא נתן

 יפאנית חברת־תעופה של מטוס
 במטוס היום למחרת וגורש
לפאריס. מצרי

975*
 לצבאו בפקודת־יום — 31.5
 ארצו כי חוסיין, המלך הצהיר

יש נגד במילחמה תשתתף לא
ראל.

975*
 יצחק ראש־הממשלה — 2.6

 תדלל ישראל כי הודיע, רבין
 של המזרחית בגדה כוחותיה את

 המחצית כדי עד סואץ תעלת
 פתיחתה לקראת — המותר מן

 נשיא הצהיר למחרת מחדש.
 כי אל־סאדאת, אנוור מצריים,
 לקראת מעודד צעד הוא הדילול

 מעבר להתיר ישקול וכי שלום
 המיועים מיטענים של בתעלה

לישראל.

מווינדזור והדובסית הדוכס

מכחכים
ד,ח1 *וד !*!חיל•

 חיים של כתבתו על
 יצחק של ״עולמו ברעם,
הזה״ (״העולם רביו״
2226.(

 שברית־ לראשו הכניס ברעם חיים
 ושהציר ״בנסיגה״ היא המועצות

 שטות איזו בעליה. האמריקאי-סיני
!זו

 שברית־ד,מועצות לגמרי ברור
 בלתי־פוסקים. נצחונות של בקו היא

 המארכסיסטי השילטון — באפריקה
 פרו־סובייטי יהיה ברודסיה החדש
 לא מיקרה ובכל דבר של בסופו

אפ של אחרות בארצות פרו־סיני.
 והסובייטים, בסינים, מאסו ריקה

חל כל כובשים הקובאים, בעזרת
 י הסו־ התבססו באתיופיה טובה. קה

 סומאליה, ואילו לחלוטין, בייטים
 הסובייטית, מההשפעה שפרשה
 פנים כל ועל חזרה, דרך מחפשת

 הדרושים הבסיסים את נתנה לא
 השני, העבר מן לארצות־הברית.

 רק לא הסובייטים (עדן), בתימן
 שגם אלא בדרום־תימן שהתבססו

 וגם נשק לרכוש לברית־המועצות
 על מאוד רצינית בצורה מדברים

המדינות. שתי איחוד
 בניקאראגואה — בדרום־אמריקה

 מאוד ובקרוב פרו־סובייטי מישטר
 תורן יבואו אחריהן בסאלבדור. גם
אולי וגוואטאמללה. הונדוראס של

מסים אלכם
שס הסובייטים פה, הסובייטים

 פנה בצפון־תימן הימני המישטר
 נייטרא־ תישאר קוסטה־ריקה רק

 מכסיקו. וכמובן פנמה, עם יחד לית,
 עצמה הדרום־אמריקאית ביבשת

 ובא. ,הולך קולומביה של תורה
(הסו היד ועוד אורוגוואי, אחריה

נטויה. בייטית)
 ההסתב־ — אסיה בדרום־מזרח

 וב־ בווייטנאם הסובייטית ססות
 זה). (בשלב סופית היא קאמבודיה

יו לא בולדוזר שום באפגניסתאן
 הוא המישטר בהודו אותם. ציא

 (בהסתייגויות וכמוהו פרדסובייטי
 לא פאקיסתאן ציילון. גם אחדות)

 אנ־ להיות לעצמה להרשות יכולה
 * את לקבל סירבה וגם טי־סובייטית

 של הדולרים מיליוני מאות ארבע
 ברור לאיראן, אשר ארצות־הברית.

 פרו־אמריק־ או פרו־סינית שאינה
 גדולה הסובייטית וההשפעה אית
ליום. מיום שם

ס, אלבס סי ניו־יורק מ

ח ר כ ה ה ד ! <■ תו

 אורי של הראיון על
אל־ אנוור עם אבנרי

הזה״ (״העולם סאדאת
2223.(

 ש־ ספק ואין יצורי־אנוש כולנו
 גם מושפעים שלנו הנפש מערכי

מופג נדיבות של שוליות ממחוות
 פנים לקבלת ■זכה אבנרי אורי נת•

 לומר ואפשר במצריים, מאד חמה
 להעדפת סיבה לסאדאת שהיתה
ישראליים עיתונאים פני על אבנרי

)6 בעמוד (המשך

2230 הזה העולם


