
מכתבים
)8 מזעמוד (המשך

ש השירותים על ואש״ף, עראפאת יאסר
מנ :ספק אין חינכדאידבסף. להם, העניק

מכולם! הטוב הוא בגין חם
תל-אביב שריק, יוסף

ט ג □״ב■—א
 הריון למניעת התרגילים על

).2194 חזה״ (״העולם
ל להביא לנכון ראיתם כי על ברכותי

 תרגילים שיטת של קיומה הציבור ידיעת
 שטיינר, אביבה על־ידי שפותחה חשובה,

 ה- ולתיכנון המחזור לוויסות המסייעת
 שלוש מזה קבועה, כמתרגלת מישפחה.

 פועלת. השיטה כי להעיד יכולה אני שנים,
לטעות תשומת־ליבכם להפנות ברצוני

הריון למניעת תרגיל
פנימה אלא קדימה, לא

הל לתרגיל ההסבר בדברי שנפלה דפוס,
התח הבטן את ״לוחצים :הודפס חיצות.

״ תונה ה מ די  ״לוחצים להיות וצריך ק
״. התחתונה הבטן את ה מ י  הטעות פנ

ה לאלה הפוכות תוצאות לגרום עלולה
רצויות.

בת־ים י., ע.
תמונה. ראה — הלחיצות תרגיל >•

□ ח !אבו־על■ ס

 עבריין־לשעבר, אשת של תלונתה
 עד של ״אשתו הכתגה בעיקגות
).2198 הזה״ (״העולם המדינה״

לו אפשר שיפרטו סמי עד־המדינה על
 שנעשה עד אותו, שסיפר מי היה מר:
 והמישפחה), (המישטרה ומכאן מכאן קרח
 של (הפסיכולוג אותו ששיפר מי והיה

 שהקוראים חשוב ידין). צבי המישטרה,
 ישנם אך קיצוני, מיקרה זהו כיי ידעו,

 אך קיצוניים פחות אחרים, רבים מיקרים
מכאיבים. פחות לא

 והריני לעבריין־לשעבר, נשואה אני
 מפסיקים לא ושוטריו המדור כי מעידה
 אף לאחרונה סיבה. כל בלי עליו, לטפס

 לצדדים, פשוטות ידיים עם אותו העמידו
 דיזנגוף רחוב באמצע ראווה, חלון על

 סתם זה גופו. על לחפש כדי בתל־אביב,
 מחדירים שהם והפחד הבושה אבו־עלי!

הצדקה. חסרי הם בנו
 ויזהרו הזה, מהמיקרה ילמדו הם אולי

 להכביד העלול בסמכותם, מיותר משימוש
 זה אין אם גם אדם של חייו על מאד
 הוא שיפרטו סמי כבהיסטריה. לעין גלוי
 המלא בשמי חותמת אינני אזעקה. אות

התנהגותם. מפחד
רמת־גן קוראה,

 שהקיפה האוהדת, הכתבה על תודעה
וממצה. נכונה בצורה העניין את

פנים. משוא בלי מורא, בלי
 מישטרת פסיכולוג ידין, צבי

תל־אביב מחוז

20 י ה במאה השבוע
 ה־ס עד באוקטובר 31ה* שבץ כשבוע 20ה־ כמאה אירע מה

 שאירעו המאורעות מן במה הזה״ ״העולם סוקר זה כמדור ץ בנובמבר
הגליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות השנים 7כ־א

1900
 מכונית של ראשונה תערוכה — 3.11

ל מיפעלים 31 בהשתתפות בנידיורק,
 הנהגים אין זאת למרות מכוניות. ייצור

 9ל־ בבוקר 10 בין בבוסטון לנסוע רשאים
 ״סכנה מהוות שהמכוניות מפני בערב,
ולילדים.״ לנשים

1905
הופ את עורך חדש שחקן — 31.10

 — בקליוולנד הבמה על שלו הבכורה עת
ברימור. ג׳ון

1917
 את כובש הבריטי הצבא — 31.10

באר־שבע.

1918
ה ממייסדי גילעדי, ישראל — 2.11

 ובשומרון, בגליל השומרים ומראשי שומר
.32 בגיל נפטר

1922
ה של הראשון הקיבוץ נוסד — 4.11

בית־אלפא. הצעיר, שומר

1924
ב שמרנית ממשלה הוקמה — 0.11

 שר־החוץ צ׳מברלין אוסטן בריטניה.
שר־האוצר. צ׳רצ׳יל וויסטון

שאו ברנארד ג׳ורג׳
2.11.1950

1950
 קיסר הוכרז סלאסי היילה — 2.11

חבש.

1952
 בגרמניה הכלליות בבחירות — 0.11

 שהם קולות, מיליון 11.7 הנאצים קיבלו
.584 המונה בפרלמנט מושבים 196

1956
 של ראשון טלוויזיה שידור — 2.11

באנגליה. הבי־בי־סי

1942
 באל- המכריע הקרב החל — 2.11
עלמיין.
 באל־ מנצח השמיני המחנה — 4.11
נסוג. רומל וצבא עלמיין

1945
 מקם היהודי־גרמני הבמאי — 31.10

בר תיאטרון את שניהל מי ריינהרדט,
.70 בגיל נפטר לין,

 בראשות לח״י, חברי עשרה — 1.11
שחפ מינהרה דרך נמלטו ילין־מור, נתן

בלטרון. המעצר ממחנה רו

1944
 בקאהיר נרצח מוין הלורד — 0.11
ו בית־צורי אליהו לח״י, אנשי על־ידי
חכים. אליהו

1945
 על־ נתקבל בן־גוריון דויד — 31.10

 היהודים בעניין איתו ודן אייזנהאור ידי
 בגרמניה. האמריקאי הכיבוש באיזור

 ההשמדה במחנות בן־גוריון ביקר כך אחד
וברגן־בלזן. דכאו

1946
לקפרי גורשו לטרון מעפילי — 1.11

שבתון. יום על הכריז הישוב סין•
 הורשו סנה ומשה בן־גוריון — 5.11

לארץ. לחזור

1947
 ויליאמם לטנסי הזכוכית ביבר — 5.11

בנידיורק. לראשונה הוצג
 יהודי, רב בת פאוקר, אנה — 0.11-

רומניה. של כשרת־חוץ מונתה

ם הי ר כ ל אי ו או ־ ל א
31.10.1956

1948
ב מראים דעת־הקהל סיקרי — 1.11
 הארי את יביס דיואי תומם כי בירור,
בארצות־הברית. לנשיאות בבחירות טרומן

 כנשיא ניבחר טרומן הארי — 2.11
גדול. ברוב ארצות־הבדית

 את קובעת המדינה מועצת — 5.11
 חברי כמיספר ,120 חברי״הכנסת: מספר

הסנהדרין.
 ברכה מיברק שולח בן־גוריון — 0.11

אוק למהפכת השנה יום לרגל לסטאלין,
טובר.

1950
 ג׳ורג׳ האירי והמחזאי הסופר — 2.11
.94 בגיל נפטר שאו ברנארד

1951
האמ הכלכלי הסיוע אושר — 31.10

לישראל. הראשון ריקאי

1952
 כנשיא ניבחר איזנהאור דוויט — 4.11

 שידעה ביותר הגדול ברוב ארצות־הברית
 89 לעומת קולות, 442 מעודה. אמריקה

סטיבנסון. עדלי למתחרהו קולות

1955
 ומרדכי אורנשטיין שימעון — 2.11

 בפראג בית־מישפט על־ידי נידונו אורן
מאסר. שנות 15ול־ עולם למאסר

1955
ך בממשלת חדשים שרים — 1.11  ב
 משה לוז, קדיש ספיר, פינחס גוריון:
 ברזילי ישראל בךיהודה, ישראל כרמל,

בנטוב. ומרדכי

1956
המיתלה, במיצרי קשה קרב — 31.10

הרוגים. 38

 אל־אוול איברהיס המצרית המשחתת
חיפה. לנמל ונגררה היו חיל על־ידי נלכדה

 המצרית החזית נכבשה. רפיח — 1.11
המצ החיילים מנוסת החלה התמוטטה,

מסיני. ריים
בודפשט. על עולה סובייטי צבא

נכבשו. ועזה אל־עריש — 2.11
ה על-ידי נכבשה בודפשט — 4.11
 קאדאר יאנוש נאסר. נאג׳ אימרה רוסים.

הממשלה. ראש
אל- בשארם מונף ישראל דגל — 0.11

שייח׳.
1957

ל שוגר הראשון החי היצור — 3.11
 שבוע הרוסי. בספוטגיק לייקה הכלבה חלל.

לייקה. נפטרה אהר־כך

1961
 ה־ כמזכיר ניבחר או־תאנט — 4.11

או״ם.

1962
בקובה. טילים בסיס פורק — 1.11

1967
 ארץ- למען התנועה הוקמה — 31.10

השלמה. ישראל
 נתגלה פיינברג אבשלום קבר — 2.11

רפיח. ליד
ה באוניברסיטה הלימודים — 5.11
הפס אחרי חודשו, הר־הצופים על עברית

שנה. 20 של קה

1968
 מורה ג׳ונסון לינדון הנשיא — 31.10

בוויאט-נאם. ההפצצות הפסקת על

1972
 אמריקאי משורר פאונד, עזרא — 1.11

.87 בגיל נפטר הפאשיזם, אוהד
מ טוביאס, מרסל סגן־אלוף — 4.11
 צניחה בתאונת נהרג הצנחנים, ראשוני
.58 בגיל בזאיר,

מישראל. גורש לנסקי מאיר — 0.11

לנסקי מאיר
6.11.1972

1975
 השלישי הארמיה נסיון נכשל — 3.11
צה״ל. של ההסגר את למרוץ המצרית

1975
 הראשונה אולימפוס, האניה — 2.11
 בתעלת עברה ישראלי, מיטען הנושאת

סוויס.
 לממשלה הצטרף המר זבולון — 4.11

כשר־הסעד.

1976
 כנשיא נבחר קארטר ג׳מי — 3.11

ארצות־הברית.

1977
האפיפ של בקשתו בעיקבות — 0.11

 הילריון הארכיהגמון ממאסרו שוחרר יור,
ה למיזרח לחזור לא שהתחייב קאפוצ׳י,

תיכון.
2200 הזה העולם


