
ע בו ש ה ה א 2־ ה בנו 0
 26ה־ עד בפברואר 20ה־ שפין כשבוע ׳20ה״ כמאה אירע מה

ץ  שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם יסקור זה במדור בו
הגיליון. מופיע שכו כשבוע הקודמות השנים ב־סא

1907
 בולשביק דג׳וגאשווילי, ויסריונוביץ יוסף
כס בשוד עוסק ,קובה״, שכונה גרוזיני

 מים- של המוזתרית הפעילות למימון פים
 רודן והיה סטאלין בשם נודע לימים לגתו.

ברית־המועצות.
 באישור עת, באותה פועלת במוסקבה
 שפת חובבי אגודת הצאריים, השילטונות

 שמה את אחר־כך שהמירה (עברית), עבר
ל״תרבות״.

1909
הרא* פרדיננד הבולגרי, הצאר — 21.2

עכד־אל־־נאצר גמאל
21.2.58

 לזכות נדי הרוסי הצאר בחצר מבקר שון,
כלכלי. בסיוע

1910
 הקופטי מצריים, ממשלת ראש — 20.2
 בן לאומי. קנאי בידי נרצח גאלי, בוטרוס

כע מכהן השם, אותו את הנושא ודשפחתו,
 של בפועל שר־החוץ בתפקיד שנה 70 בור

 עם המשא־ומתן בניהול ומשתתף מצריים
ישראל.

1915
 -הכ-0מ הונהג בארצוודהברית — 25.2

כללי. נסה

1915
 את יונקרם הוגו המהנדס בונה בגרמניה

 כונה המטוס ;מתכת שכולו הראשון המטוס
170 המירבית: מהירותו הפח״. ״חמור
קמ״ש.

1918
 הלוחמות אוסטרליות, יחידות — 21.2

ירי את כובשות הבריטי, הצבא במיסגרת
התורכיים. החיילים את ומניסות חו

1919
 מוסו- בניטו מייסד באיטליה — 22.2

ה הלוחמת הפאשיסטית היחידה את ליני
 והיה איטליה רודן הפד לימים ראשונה.
 שנים, 26 כעבור היטלר. של בן־בריתו

להו הוצא השנייה, מילחמת־העולם בשלהי
 שתפסוהו איטלקיים פרטיזנים על־ידי רג

 השכנה. לשווייץ להימלט שניסה בשעה
 ניתלו פטוצ׳י, קלרה פילגשו, וגופת גופתו

 לעברן. ירקו איטלקים והמוני רגליהן על
הת בברלין, בבונקר כך, אחר יומיים
 אוחז ופילגשו היטלר אדולף בן־בריתו אבדו

רעל. בליעת על־ידי בראון

1920
 היטלר של הראשונה הופעתו — 24.2
גרמניה. במינכן, המונים באסיפת

1921
 בונה תומפסון ג׳ון האמריקאי הממציא

טומי־גאן. שכונה תת־מיקלע,
0\ _ _ _ _

1922
הגר של מבוזה דוקטור :השנה מסירטי

לאנג. פריץ מני

1925
 הוקמה הנאצית המיפלגה — 24.2

באסי חברים. אלף 27 — בגרמניה מחדש
 במינכן, בירח במרתף המאורע, לציון פה

 ותנו- גרמניה של ״עתידה על הפירר נואם
אסורה. ליהודים הכניסה עתנו״.

י*י.-•**־■• 1 .ו 1■ ■ 1 ,־.!״ 1 ■ 1 ■1926
 קם* פרנץ מאת הטירה, השנה: מספרי

לכן. קודם שנתיים שנפטר קא,

1928
 של בעצמאותה מכירה בריטניה — 20.2

 האמיר :השליט-בחסד-בריטניה עבר־הירדן.
 נכדו ממכה. חוסיין השריף בן עבדאללה

 מאז ירדן מלך הוא חוסיין, עבדאללה, של
1953.

1950
הצר בגרמניה. מובטלים מיליון 4.4
 שנועדו מדינו, קו ביצורי על שוקדים פתים

גרמנית. פלישה לחסום

1951
 צ׳רלי של הכרך אורות השנה: מסירטי

קרלוף. בורים עם ופרנקנשטיין צ׳פלין,

כרושצ׳וב ניקיטה
24.2.56

1952
 תחת מהגיגיו מפרסם גבלם יוזף הנאצי
וקו לנאצים״ ותשובות ״שאלות הכותרת

ככינים, כמוהם היהודים כי השאר, בין בע,

1955 _ _
 הנאציים הצבאיים האירגונים — 24.2
 ה־ ״עוזרי של במעמד זכו ו־אס־אס אס־אה

מישטרה״.

1957
 להורג מוצאים אתיופים -1406 — 22.2

האיטל המושל של בחייו התנקשות בגין
גרציאני. רודולפו הגנרל קי,

 לחבר־הלאד מצטרפת מצריים — 26.2
בת לאו״ם שקדם הבינלאומי האירגון ימים,
העולמיות. המילחמות שתי שבין קופה

1941
הו יהודים של ראשון גירוש — 21.2

נער באמסטרדם בגרמניה. למחנות לנדיים
 עם סולידאריות לאות כללית שביתה כת

המגורשים.

1945
בתע בברלין שהועסקו יהודים — 26.2

לאושוויץ. מגורשים מילחמתיות, שיות

1945
 את משחרר האמריקאי הצבא — 25.2

היפאני. הכיבוש מעול מנילה

1946
 מיש- בסיסי תוקפת ההגנה — 22.2

שפר ויתקין, כפר בשרונה, בריטיים טרה
 נפלו פלמ״ח אנשי ארבעה וג׳נין. עם

בקרב.
 תוקפים ולח״י אצ״ל אנשי — 26.2

 וכפר לוד בקסטינה, צבאיים שדות־תעופה
 ונפגעו. הושמדו מטוסים עשרות סירקין.

וחיפושים. עוצר

1948
 של התקפה הכשילה ההגנה — 26.2

בירו הצבאי בית־הדין על ולח״י אצ״ל
 מישכן הוקם שבו באיזור (ששכן שלים
 רב סבל שתגרום מחשש ישראל), נשיאי

הסביבה. לתושבי

1956
 חושף כרושצ׳וב ניקיטה — 24־25.2

 וחטאיו, סטאלין פשעי את סנסציוני בנאום
 20ה- הוועידה של הנדהמים הצירים באוזני

 בברית־המוע- הקומוניסטית המיפלגה של
 ה־ כולל העולם, בכל הקומוניסטים צות.

 מצטרפים הישראלית, הקומוניסטית מיפלגה
ה לקו בהתאם .ונשבעים, סטאלין לגינוי
 ה־ האישיות״ ״פולחן נגד להיאבק חדש,

סטאליניסטי.

1957
 (״מתי״) מתתיהו אלוף-מישנה — 25.2

שנכ עזה, ברצועת צבאי מושל מונה פלד
 קודם חודשים ארבעה צה״ל בידי בשה
 באוקטובר 29( סיני מילחמת בעת לכן,
1956.(

1958
 ובמצריים בסוריה מישאלי-עם — 21.2

 המדינות שתי של האיחוד את מאשרים
ה הערבית (הריפובליקה רע״ם במיסגרת
 נשיא הוא עבד־אל-נאצר גמאל מאוחדת).

החדשה. המדינה

1964
 עלי) מוחמד (היום קליי קסיוס — 25.2

 ארצוודהב־ במיאמי, ליסטון טוני על גבר
 באיג- אלוף־העולם התואר על ושמר רית,
כבד. במישקל רוף

1970
 בתעלה. תוקפים מצריים מטוסים — 20.2

 מטוס נפצעו. ושניים נהרג צה״ל חייל
 באש נפגע למצריים מגיחה שחזר ישראלי
 בשלום וצנח המטוס את נטש הטייס מצרית.
ישראלי. בשטח

1977
בדרום־לבנון. הקרבות נתחדשו — 20.2

פלד מתתיהו
25.2.57

מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 בכל האוייב משטח פצועים חילוץ כמו
 לפקודיו. ולהנחילם ליישמם ודאג מחיר,

 באיזור התגמול בפעולת נפצע נוספת פעם
מ לעברו נורו הכדורים .1954ב- כיסופים

היעד. על ההסתערות בשעת קשר, תעלת
 חיפה לוי, אברהם

 מבקש אבנרי אורי צודק. לוי הקורא #
בדבריו. הטעות על סליחה

ל הבו ד גו
 חזה״ (״העולם ימח!״ זה ״גדול
2214.(

סגל נאווה
עניין של לגופו

 הפנים? עם מה אבל — חזה חזה,
 תל־אביב ברדוגו, ואיציל, גופר שמיל

תמונה. ראה — הפנים <•

האהוב מיטיבנו
בגין. נוסח עמים אחוות

 האהוב שראש־הממשלה לומר יעז מי
 מוחשית סכנה ד,פך בגין, מנחם. שלנו,
 אוב- עם — הוא ? העולם לשלום חריפה
 תאוותו עם שלו, השטיח־האדום ססיית
 שלו, מגאלומניית־המשיח עם ידיים, לנשק

 האד ותרמית הקומיים, ו״כך״ גוש־אמונים
ה של האחרונה הצהרתו (שלפי טונומיה

 לטווח לביטחון ״הבסיס היא קארטר, נשיא
.. באיזור רחוק ״). לו כו

חו חבר דרום־אמריקאי, רודן כל שאלו
 גוואט־ בצ׳ילה, והקולונלים הגנרלים נטת
 יאמרו הם הונדוראס. אל־סלוואדור, מלה,
פט שלנו בגין במנחם רואים שהם לכם
 המרשל של מסוגו אמיתי, פולני ריוט

ב שפורסם כפי כזכור, פילסודסקי.
 הגליל ורובי העודים חוץ, מקורות

ממשלותי ואת אותם הצילו הישראלים
 סירבו הבוגדנים שהאמריקאים אחרי הם,

שלהם. האמיץ המישמר־הלאומי את לחמש
 דד והקולונלים שהגנרלים ספק לי אין

 האל־סלוואדורים הגוואטמלים, צ׳יליאנים,
 בגין, מנחם את מברכים וההונדוראסים

 אלה — בכנסיותיהם מתפללים בעודם
 — מורדים בידי נתפסו לא שעדיין

מי שלנו, והאהוב היקר שראש־הממשלה
 עד ישראל במדינת ישלוט הגדול, טיבם

120.
סן , 8יו ן י י ר תל-אביב ש

הדח טד1דע1 על
ישראל. דת ועל מפ״ס יומון על

 להוסיף המישמר על למערכת מציע אני
 כל בראש השם) (בעזרת ב״ה התיבה את

ה של הלאומית הססריה כעובד גיליון.
 קורא אני בירושלים העברית אוניברסיטה

 עיתון כולל היומונים, כל את יום־יום
 פליאתי רבה ומה המישמר. על השמאל
 דת ענייני על כותב זה עיתון כי לראות

 העיתון מאשר יותר — ולשלילה לחיוב —
אגודת-ישראל). (יומון המודיע החרדי

 ירושלים ארגוב, א.
 את המישמר על מערכת תקבל אס •

 סיסמת תהיה ארגוב, הקורא של הצעתו
 ולאחוות לסוציאליזם ״לציונות, :העיתון

״השם בעזרת — עמים !

2216 הזה העולם


