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ו״במדינה״. העולם״ ״מכל במדורים השאלות כל על לענות יש .1
 ״תיאטרון׳/ ״מוסיקה׳/ ״קולנוע׳/ ״פשעים״, - המדורים משאר .2

 בשלושה השאלות כל על לפחות לענות יש - ו״ספורט״ ״ספרות״
המדורים. מן
 ברור ככתב־יד או כתיבה במכונת להעתיר יש התש״בות את ו.

 שם בולט במקום התשובות בעמוד לציין נא למערכת. ולשלחן
 טרומי.) ום : 1 העולם״ ״מכל תשובה: של (דוגמא וכתובתו. הפותר

 לשנה הזה״ ״העולם על מנויי־הנם חמשה יוגרלו בהתחרות הזוכים בין
אחת.

 תל־אביב, ,136 ד. ת. הזה״, ״העולם מערכת :לציין יש המעטפה על .4
ן ו ד י . ח ת ו ע ר ו א מ ה

בספטמבר. 15 :התשובות למשלוח האחרון התאריך .5
 עם טריגוי־לי נפגש 15.5.50 ביום .11

נערך: זה מסע־שלום במוסקבה. סטאלין
 עצמו דעת על (א)
טרומן בקשת לסי <ב)
סטאלין בקשת לפי (ג)
או״ם. עצרת החלטת לפי (ד)

הכלליות

העהדם מכל
 הימצאות על לעולם נודע 23.9.49 ביום .1

 בידי האטומית הפצצה
מפי: הסוביטים

סטאלין (א)
טרומן (ב)
ברלין רדיו (ג)
אבן אבא (ד)

 בהונגריה למוות נידון 24.9.49 ביום .2
דק: צ שפסק־דינו והודיע

ראקושי מתיאס (א)
קיו בלה (ב)
 הורטי אדמירל (ג)
רייק. לאסלו <ד)

 המועצות ברית ביטלה 29.9.49 ביום .3
עם: שלה הידידות חוזה את

ישראל מדינת (א)
 הברית ארצות (ב)
יוגוסלביה <ג)
ארגנטינה. (ד)

 הרוסית, המהפכה יום ׳7.11.49 ביום .4
:הפולני הצבא בראש הועמד

 ז׳וקוב המרשל (א)
 פאנפילוב בריגדיר (ב!
 אנדרם הגנרל (ג!
רוקוסובסקי. המרשל (ד)

הלא־קדו־ ה״ברית .5
 קאטולים (ערבים׳ שה״ /

ב־ הצביעה וסוביטים)
־^ ״  בעצרת 9 .12 .49 יום 4^

ען: או״ם מ ל
בס' השימוש איסור (א) <0

האטומית צצה ~

 בינלאומי הסבם <ב)
הלויתנים ציו לאיסור

ירושלים, במאום (ג)
מרשל. תכנית (ד)

 שישאקלי בהפיכת .6
 ביום נרצח בסוריה

18.12.49:
-■■ לא אחד אף (א)
 זעים• חוסני (ב)
 חינאווי סאמי <ג)
לאן. ארס האמיר (ד)

 העצמאות הוענקה 27 .12 .49 ביום .7
כנשיאה: ונתמנה לאינדונסיה
דיי באו (א)
הו־צ׳י־מין (ב)
סוקארנו (ג)
סון־יאם־סן. (ד)

 מאו־צה־טוגו נפגשו 21.1.50 ביום .8
 ידידות חוזה על וחתמו סטאלין והמרשל

ב: רוסית־סינית
הונג־קונג (א)
סין בירת פקינג׳ (ב)
ורשת (ג)
הקרמלין. (ד)

 הסכמתו את טרומן נתן 1950 בינואר .9
זה: קטלני נשק לייצור

קרני־מוות (א)
דחף פצצות (ב)
מימן פצצת (ג)
עגבת. חיידקי (ד)

 לפרלמנט הבחירות נתקיימו 23.2.50ב־ .10
מפלגת: של אחד ציר אף נבחר ולא הבריטי

הליברלים (א)
הקומוניסטים (ב)
הלייבור מורדי (ג)
השמרנים. (ד)

ביום בתורכיה  בבחירות .12
22.5.50 —

אתאתורק׳ כימאל נרצח (א)
כנשיא אינונו איזיית נבחר (ב)
כנשיא באיאר ג־ילאל ובחר (ג)
הנשיא. לבית רצבא פלש (ד)

 המועצית ברית וציי עזב 1.6.50 ביום .13
בגלל: הנאמנות מועצת את

דלאומנית סין וציג של הימצאו (א)
תו (ב) מרשל לתכוית דתיודו
למועצת יוגוסלביה בחיית (ג)

הרטחון
מחלתו. (ד)

המלחמה פרצה בחצות 23.6.50 ביום .14
קוריאה: השם פירוש בקוריזוה.

העולה, השמש ארץ (א)
דדימס, השחר ארץ (ב)
האלהים׳ הר ארץ (ג)
הנידחת. הפינה (ד)

היא: הצפונית קוריאה בירת .15
פיונג־יאנג, (א)
יאנג־צי־קיאנג, (ב)
יוקוהאמא. (ג)
סיאול. (ג)

ן ז ג י ד מ ב
 בראשות לארץ הגיעה 9.10.49 ביום .1

רדון מר — קלאפ גו
הפיוט ועדת (א)
הסקר קבוצת (ב)
אד־הוק ועדה (ג)
הגבולות. סימון ועדת (ד)

 צפתי אברהם הועבר 13.10.49 ביום .2
אחרי: רוח לחולי חולים לבית

אשתו רצח (א)
ברנדים רצח (בז
לארץ בלתי־ח־ק־ת כניסה (ג)
הכנסת. באולם סטן החזקת (ד>

ומ חיילים מאות הפרו 15.10.49 ביום .3
ע״י הרמטב״ל פקודת את גבוהים פקדים

מסתנוים הריגת (א)
 פלמ״ח בכנוס השתתפות (ב)

 כשבת וסיעה 0(
אמונים. במחנה רעב (סשביתת

 איסר משרט וסתיים 22.11.49 ביום •4
 טוביאיסקי מאיר בהריגת שנאשם בארי
1 : היה הדין פסק

מוות •עונש (א)
זכאי יצא (ב)
מאסר שע־ת 24 (ג)
קנס פרוטה 50 (ד)

 לנו עלתה שר־האוצר הודעת לפי .5
— העצמאות מלחמת
לירה מיליון 100 (א)

לירה מיליון 15 (ב)
לירה מיליון 1000 (ג)
כלום לא (ד)

לרגל: הוכרז גלויות״ קבוץ ״יום .6
בישראל יהודים מיליון (א)
מתימן העליה (ב)
הרצל עצמות העלאת (ג)
הציוני. הקונגרס פתיחת (ד)

 חיים ישראל׳ נשיא היה 27.11.49 ביום .7
בן: וייצמן׳

ושתים שמונים (א)
וחמש שבעים (ב)
ושלוש ששים (ג)
תשעים. (ד)

 סערה עוררה ברגנר אליזבט השחקנית .8
בגלל: בארץ

מדי קצרה בשמלה הופעתה (א)
הכושי א־ובה (ב)
 הברית מן פרקים קריאת <ג)

החדשה
אנטי־ציונית. הכרזה 0(

 26.12.49 ביום לירושלים עברה הכנסת .9
ש: מפני

בינאום על הכריז או״ם (א)
המוסדות בניני נבנו (ב)
 יותר קריר בירושלים האויר (ג)

שם. גרים הכנסת חברי רוב 0(
 1950 בכברואר .10

הרא הפעם זו ירדה
 רב־ת שגיב אחרי שונה
 שלג של גדולה כמות

היתה: הסיבה בארץ.
הד,יה, המלחמה (א)
 אטומיים ניסויים (ב)

בסיביר
יוסף דב מדיניות (ג)

המועצות. מברית קור גל 0(

עליו שהוחלט המורחב המותרות מם .11
דבר. כל על כמעט חל 21.3.50 ביום
הכלל: מן הוצא

אנגלי■ צמר (א)
נישואין (ב)
צבעוניות אמבטיות (ג)
לבנות. אמבטיות (ד)

30.3.50 ביום שנחתם כספי הסכם לפי .12
מיליון 3 סך לבריטניה ישראל תשלם
:תמורת שנה 15 תוך לירות

לקפריסין המעפילים העברת (א)
המנדט ממשלת רכוש (ב)
הב החללים למשפחות פיצויים (ג)

ריטיים
בעקבה. המצב חיל 0(

 המערבית ארץ־ישראל של הערבי החלק .13
ה ביום הירדנית ההאשמית לממלכה סופח
:ל שנה

ח־סיין המלך מות (א)
למלך עבדאללה הכתרת (ב)
העתיקה העיר נפילת (ג)
בלפור. הצהרת (ד)

 בישראל בריטניה הכרת עם בבד בד .14
: 27.4.50 ביום דה־יורה

בישראל, שבדיה הכירה (א)
הזיק־ק, בתי הופעלו (ב)
בתל־אביב, בריטי אדמירל ביקר (ג)

הירדני. בסיפוח בריטניה הכירה 0(
ב לאילת שהגיעה הראשונה האניה .15

:היתד. 1950 יוני
יוונית, (א)
ישראלית׳ (ב)
עדנית׳ (ג)
איטלקית. (ד)

 ה־ צו 31.7.50 ביום שפורסם אחרי .16
ה דרשו (נקודות) ההלבשה של קיצוב

: סוחרים
 כציר יוסף דב את למנות (א)

בלוקסנבורג
לכנסת׳ בחירות לערוך (ב)
יציאה היתרי (ג)
הצו. את לשנות (ד)

ש־ מפא״י בועידת .17
גר־ 15.8.50ב־ נתקיימה

 גולדה שרת־העבודה מה
:בגלל לסערה מאירסון .

פו להביא איומה (א)
מחו״ל עלים

 את להפסיק דרישתה (ב)
העליה

 רמז בדוד אישית פגיעה
ארוכים. במכנסים הופעה (ד)

ל ו ע 1 ק ז
 שיחק אוליביה לורנס הבריטי השחקן .1

 שביים לא־צבעוני בסרט שקספירי תפקיד
±1_1; ״ נ בעצמו

 5ה־ הנרי
 8ה־ ד,נרי
 וקליאופטרה קיסר

המלט.
סיקא־ דמ ה־צרן־הבמאי־ .2

מ את ש־נציח הסרט של
צר נשים רוצח של עלליו

: הוא פתי
 גבן ג׳אן (א)
ז י קלי ז׳ין (
צ׳אפלין ציארלי (ג)
לבנם. אוסקר (ד)

רט ו פ ס
ביו ה״מכבים״ מסע .1

:ב הסתיים גוסלביה

המכבים■ ן נצח (א)
היו״וסלב־ם נצחין (ב)
תיקו (ג)

דיפלומטי. סכסוך 0(

ו/ ז ר פ ס
סופר באיטליה נקבר 30.10.49 ביום 1

עד התנגדה ושהכנסיה 1375 בשנת שמת
 :הוא הסופר לקבורתו. כה

 בוקאצ׳יו (א)
דאנטה (ב>
דקמרון (ג)
סילונה. איגנציו (ד)

 לספרות ביאליק פרס .2
מן לשנים השנה הוענק

הבאים:
שמעוני ד. (א)
יזהר ס. (ב)
אבנרי אורי (ג)
קלויזנר. י. (ד)

ק ־ ס ז ו ה נ
 לנגן שחדל עולמי שם בעל מוסיקאי .1

אר כיבוש על כמחאה רבות שנים מלפני
 צרפתית בעיירה ניגן הפאשיסטים בידי צי

הוא: המוסיקאי לבאך. הזכרון יום לכב.ד
טוכקניני ארתורו (א)
 קאזאלס פאבלו (ב)
כאדרבסקי (ג>
רובינשטיין. ארתור (ד)

ן 1 ר ט זיז ו/י
 הברית בארצות לסיור .1

:השנה יצא
״הבימה״ (א)
״אוהל״ (ב)
הצייזבטרון להקת (ג)
אחד. תיאטרון לא אף (ד)

0 י 1נ ש פ
 דניאל ברצח הנאשם יעקיבוביץ. דוד .1

בש התגלה בתל־אביב מאיר״ ב״גן פקס,ירי
:כ המשפט עת

מרומניה חדש עולה (א)
הפולני הצבא מן עריק (ב)
מקפריסין נוצרי (ג)
שן יליד (ד) א ציון. ר ;

 הסנסאציוני השוד .2
 12 גיורג המל,- ברחוב
ש שהקן בע/רת ב.צל
:כ עצמו את הציג

בולשת קצין (א)
 אמריקאי ונר מיל (ב)
 ת מזוג פקה (̂ג

מסים. גובה (ד)


