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1900
 סטנדרט הונהג בארצות־הברית — 14.3

הזהב.

1905
 מייסד ארצות־הברית, בשיקגו, — 1.12

 מועדון האריס פרסי פול בשם עורך־דין
 שעירו לדעת שנוכח משום רוטרי, בשם

הכנסת־אורחים. במידת מצטיינת

 קוצר שאו ברנרד ג׳ורג׳ של פיגמליון
 שתי הנאווה. גברתי בשם במחזמר הצלחה

בישראל. הוצגו הגירסות
הש להעמקת תורם ואדים קוו הסרט

האיטלקי, הראינוע של פעתו
1

סטאלין רודן
14.2.1950

1914
 קרימינולוג ברייטון, אלפונס — 13.2
האצ טביעת שיטת את שהמציא צרפתי
 בגיל נפטר — דקטילוסקופיה — בעות

61.

1916
 הצרפתים את השבוע שתקפו הגרמנים,

 בוורדן, קילומטרים 13 שאורכה בחזית
 כבדות אבדות הסבו המערבית, שבחזית

 שערה מילחמה השיבו הללו לצרפתים.
 ל- ממיתקפה לעבור הגרמנים את ואילצו

ל זיכרון אתר מאז הפכה ורדן מיגננה.
הראשו במילחמת־העולם המיליונים טבח
נה.

1917
יהו חיל-רגלים גדודי הוקמו—׳15*2

 ״הלגיון בשם שנודעו הבריטי, בצבא די
 זאב ויוזמיו: הרעיון הוגי בין היהודי״.

 בן- ויצחק בן־גוריון דויד ז׳בוסינסקי,
צבי.

1926
 העיתון להופיע החל בחיפה — 19.2
 הראשון הרוויזיוניסטי הביטאון הצפון,

בארץ־ישראל.

951*1
 רמזי בריטניה, ממשלת ראש — 13.2

 וייצ־ חיים לדיר איגרת שולח מק־דונלד,
 הוא שבה הציונית, התנועה מראשי מן,

 הספר מסקנות את מסויימת במידה מרכך
 לסייע ממשלתו התחייבות על וחוזר הלבן

 כפי בארץ, היהודי הבית־הלאומי בהקמת
בלפור. בהצהרת שהובטח

1955
 בסין, שטחים כובשים היפאנים — 133ג

הגדולה. הסינית החומה מן צפונית
1 0

1954
 עם ברומא נועד וייצמן חיים — 17.2

 מד בניטו איטליה, של הפאשיסטי הרודן
 לציונות לסייע רצונו את שהביע סוליני,

יכולתו. ככל

1958
 בהמוג־ פרנקו פרנסיסקו הגנרל — 15.2

 בממשלה המרד נס את 1936ב־ שהרים דה,
 הגייסות על מפקד ספרד, של החוקית

 העקובה במילחמת־האזרחים הפאשיסטיים
 אל ומתקדם סרואל את מחדש כובש מדם,
החוף. עבר

1959
 נציגים בצוותא נועדים בפאריס — 14.2

 אצ״ל ואנשי בית״ר פעילי רוויזיוניסטים,
 — בגין מנחם אצ״ל.—בית״ר ביחסי לדון
בפולין. בית״ר ראש

1942
 סינגפור את כובשים היפאנים — 15.2
בריטיים. חיילים אלף 60 ושובים
 בואם ארצה. מגיעים טהרן ילדי — 18.2
 תובעים הדתיים :חילוקי-דעות מעורר
 סולד. הנרייטה !יתום ילד לכל דתי חינוך

לכך. מתנגדת הנוער״, עליית ״אם

1944
 של כבדים מפציצים אלף — 16.2

 דקות 30 במשך מטילים בעלות־הברית
ברלין. על פצצות טון 2,500

 על גרמניות התקפות־אוויר — 18.2
.1941 מאז ביותר הכבדות מן לונדון,

1945
מפ בעלות״הברית מטוסי — 13—14.2

 האבידות אומדן גרמניה. דרזדן, את ציצים
הרוגים. אלף 60 הגרמני:
3000 ביניהם מטוסים, 8000 — 15.2

סולד עסקנית
18.2.1943

 תעשיה מרכזי תוקפים כבדים, מ&ציצים
בדרזדן. שוב והולמים

1946
 האדם של מועצת־הביטחון — 14.2

 להוצאת והלבנון סוריה בתביעות דנה
מתחומיהן. והבריטי הצרפתי הצבאות
 מגלים בריטיים ובלשים שוטרים —1831

 לוכדים לח״י, של החשאי המשדר את
 גאולה הקריינית ביניהם חשודים, עשרות

כהן.

־1947
 ארנסט הבריטי, שר-החוץ — 15.2

 את לפתור ממשלתו בכישלון מודה בודן,
 העברתה על ומודיע ארץ־ישראל בעיית

לאדם.

 האלמוני המעפיל מעפילי 800 — 17.2
לקפריסין. מגורשים
מכו ממקשים אצ״ל אנשי — 18־20.2

 הנפט צינור את מפוצצים צבאיות, ניות
ה במיתקני ומחבלים קירקוק—חיפה בקו
חיפה. שליד נפט

1946
 באבר■ תוקפים ההגנה אנשי — 13.2

 המחסור גובר * ובג׳בליה ביאזור כביר,
ביפו. במזון

ה הכפר את תוקף הפלמ״ח — 14.2
קלקיליה. את והאצ״ל סעסע גלילי

 שעות שבע שארך קרב בתום — 16.2
 פאוזי של בפיקודו טירת־צבי, תוקפי נסוגו

 57 הקרב בשדה בהותירם אל־קאוקג׳י,
הרוגים.
המגי גילוי על ראשונה ידיעה — 19.2

הגנוזות. לות
1949

 יוסף בהנהגת ברית־המועצות, — 14.2
 צה מאו בהנהגת וסין־העממית, סטאלין,

שנה. 30ל־ ידידות ברית על חתמו טונג,

1951
 ז׳יד, אנדרי הצרפתי הסופר — 19.2

 בגיל נפטר ,1947 לשנת נובל פרס חתן
82.

# 9 5 2
 בן־גוריון, דויד ראש־הממשלה, — 13.2

שלו חדשה. כלכלית תוכנית בכנסת מציג
 דולר 1ו־ 1.40 ,2.80 הדולר: שערי שה

אחת. ישראלית לירה תמורת

1954
ה עונש את מבטלת הכנסת — 16.2

 ועוזריהם. הנאצים פשעי על מילבד מוות,
 בישראל כה עד שהוצאו מוות גזרי־דין

בוצעו. לא

1957
1x12 — סיעת הצעת את דוחה הכנסת 

 בגין, מנחם ח״כ של בראשותו חרות,
 הישראלית הנסיגה על מישאל־עם לערוך
חו כשלושה צה״ל על־ידי שנכבש מסיני,
לכן. קודם דשים

1967
 מפ״ם :ממשלחי משבר נמנע — 15.2

 תוספת-יוקר לשלם תביעותיה על ויתרה
הקואליציה. את בכך והצילה השכירים לכל

1970
נו פרם חתן הישראלי הסופר — 18.2

.82 בגיל נפטר עגנון, ש״י בל׳

1975
 קורא דיין משה שר־הביטחון — 4.4.2
בשטחים. ההתנחלויות מפת להרחבת

1976
 ה־ חתה את מבטלת מצריים — 153ג

 סיוע ומבקשת ברית־המועצות עם ידידות
מארצות־הברית.

בגין כית״ר ראש
14.2.1939

מכתבים
א ר ומורדת ר

 (״העולם אגו״איאד של ספרו על
).2213 הזה״

 היכן אבל אפילו. מאד מעניין מעניין.
הספר? את מוצאים

 רעננה כרמי, אלי
 אפשר אזל, אם בחנויות. נמצא הספר •

 בלפור רח׳ ערמוני, :המפיץ אצל לרוכשו
תל־אביב. ,4

אכו־איאד של ספרו
ועראפאת רפול

 רפול נזכר לא אבדאיאד על בכתבה
 אומרת הכותרת אך אחת, במילה אפילו
 ז פה הולך מה עראפאת״. את החמיץ ״רפול

 תל־אביב אמיר, יוסף
 הפשיסה כח מפקד היה איתן רפאל !•

 כימעט הפשיטה במהלך בביירות. הישראלי
 וחיילי עראפאת יאמר בין מגע שנוצר
צה׳׳ל.

לו ^ !מווימיכים - ה
המרטיב״ ״הילד הבהבה בעיקבות
).2213 הזה״ (״העולם

 שהמציאו הגאונים שני את מוצאים איפה
 ו־ יעילה כך כל בצורה הפועל מכשיר

 של לילות השתנה ומפסיק — הומאנית
ן ילדים
 כשרע שבוכה ילד לי יש — טובה עשו

20x חמוד מכשיר לכם יש אולי לו. 20, 
 לכף המחובר חשמלי כבל משתרבב ממנו

 בעורף נוראית זפטה שתנחית חשמלית
ה דימעתו שתבצבץ ברגע הבכיין לבני

 הילד את להכות מתעייפת אני ו ראשונה
 מתוסכל לי יגדל לא שהילד וכדי בעצמי.

 ממנו 10x10 טייפריקורדר להם יש אולי —
ה לאוזני היישר — אוזניות משתרבבות

אלקטרו אמא לשמוע ישמח כך שכל ילד,
מטומ תהייה ״אל לאוזניו: הלוחשת נית
 שמונה אותך.״ אוהבים שאנחנו בטח טם׳

 באוזניים הזה המישפט עם שינה שעות
לה יפסיק הוא כפולה: הצלחה תקצורנה

אותו. שאוהבים סוף־סוף ויבין מטומטם יות
ה למכשירים יתרונות המון יש בכלל,
 למיניהם. חשמלטורים שממציאים נפלאים

 ויאושפזו חיילים יהיו יגדלו, כשהילדים
החש השוקים את יקבלו הם — במזרע
 ירעישו ולא מאליו המובן כדבר מליים

עולמות.
 עמודים שני הקדשתם אדירים! אלוהים

 סדיסטי, למכשיר מחליאה סירסומת לכתבת
 ולהופכם בעייתיים בילדים להתעלל שנועד

מותנים״. ל״משתינים
 רבי- ולמהנדם קיסרי לד״ר מציעה אני
 שבא פעם בכל לשטקר להתחבר נוביץ

 המצאת תימנע בכך אולי להשתין, להם
 4 פי־פי־אמ. בסידרת נוספים מכשירים

 עובדים בגוף חלקים איזה על (מעניין
...).3ו־ 2 1 פי־פי-אמ

 הנאורים המדענים ששני בטוחה אני
 בכל צער־בעלי־חיים. באגודת חברים האלה

מוגבלת. הבנתם בבני-אדם — מיקרה
 זאת בכל המעוותים שהוריהם ולילדים

 לי יש הזה הזוועה למכשיר אותם יחברו
 כפתורים. על תלחצו אל — אחת עצה רק

צופי. כיבוי המכשיר את כבו
.ירושלים גיצה,

2215 הזה העולם


