
מכתבים
שב ונוס־ ו

מוזב־ בו חזר קנדה ראש״ממשלת
 ארצו נציגות את להעביר טחתו,

לירושלים. מתל״אביב בישראל
 התמימים לכל טובה תיזכורת זו והרי

מה הם הזה העולם שעורכי ויפי־הנפש,
להבטחות להאמין לנו אל כי שבהם, בולטים
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 ראשי־ממשלות, נשיאים, — גדולי־עולם
 כשהב־ בעיקר — מיפלגות ומנהיגי שרים
בחירות. ערב ניתנות אלה טחות
 במייוחד לזכור צריך הזה הלקח את

 מש־ אמריקה של כשארצות־הברית השנה,
לנשיאות. הבחירות לקראת מותניה נסת

ירושלים מרגלית, ראובן

גלעדי מדוד

 מדור שמגלה המיוחד העניין על
גלעדי. באלפס הטלוויזיה

 ב* הטלוויזיה מדור מרבה לאחרונה
של בהפקותיו בעיקר להתרכז עיתונכם

גלעדי מפיק
הטלוויזיה? את מנהל מי

 עוסק המדור כל כי נדמה גלעדי. אלכם
 עוד. ואפסו הוא — זה באיש ורק אך

 מנהל גלעדי שאלכם נחשוב מעט עוד
לפיד. טומי ולא הטלוויזהי את

ירושלים מינץ, יוסף

ם מעות ל עו ח1* ל ק ד ו
 פאר מני של הראיון בעיקבות

 הכהן, אבידור שמואל הרב עם
בטלוויזיה.

 1979 באוגוסט 16מה־ אחרונות בידיעות
 בטלוויזיה, הראיון מתוך תמונה התפרסמה

 פאר ״מני האלה: ההסבר דברי בליווי
הבידור...״ הרב את מראיין

 תל־אביב קדוש, יהודית
 הרב — היוצרות שהתחלפו כנראה •
הקודש... במלאכת — והבדרן בבידור עוסק

ארליך. שימחה של לשונו על
ה התפרסם בספטמבר, 28מה־ בהארץ,

הבא: קטע

 נלהב אינו עצמו ארליך ירי •
 כרי המדע) בלשון להתבטא (אם
 ליור־ הורביץ יגאל חי׳כ של גליו
אי! דיר, יודעי מקורות ל£י שי.

 לשונו על לצחוק עתה יעז מי נראה
ארליך. שימחה של התבטאותו ודרך

ש רמת־גן פוגל, שו

2■־־ר במאה השבוע 0
 בנו^ 13ה־ עד בנובמבר 7ה־ שכין כשבוע צ0ה* במאה אירע מה
 שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם סוקר זה במדור כמכר?

הגליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות השנים 78־3

1907
 של ראשונה חופשית טיסה — 13.11

 לז׳יה העיר ליד נערכה נושא-אדם מסוק
בדרום־צרפת.

 יהו- מדינאי סמואל, הרברט - 0.11
 לדיון הבריטי שר־החוץ עם נועד די-בריטי

הת בעיקבות ארץ־ישראל של בגורלה
העותומנית. הממלכה של פוררותה

־׳׳
הבדולח ליל

9.11.38

917<
ה הצאר של המישטר מוגר — 7.11
 נכנעים. במוסקבה החונים החיילים רוסי.

הקרמלין. על מונף אדום דגל

1920
פול חוקר אנסקי, שלמה — 8.11

 נפטר הדיבוק, מחבר אידי, ומחזאי קלור
.57 בגיל

1925
 במינכן. מרתף־הבירה קשר — 8.11

ממ את להפיל מנסים והיטלר לודנדורף
ונכשלים. בוואריה שלת

1925
האם־אס. נוסד —10.11

1927
 הונהג אוטומטי טלפון שרות — 12.11
בלונדון.

1950
 את גילה לוואל האמריקאי — 13.11

פלוטון. החדש כוכב־הלכת

1956
 לירושלים, מגיעה פיל ועדת — 11.11

באפ שפרצו המאורעות בחקירת ופותחת
ריל.

1957
 בתי־דין הקמת על הוכרז — 10.11

 — נשק הנושא כל בארץ־ישראל. צבאיים
מוות. דינו

1958
 הרג גרינשפון הרצל היהודי — 7.11

בפאריס. הגרמנית בשגרירות פקיד

בתי- עשרות ליל־הבדולח. - 0.11
 מוטלים היודים ואלפי באש עולים כנסת

ריכוז. למחנות

1959
 במר- היטלר בחיי התנקשות — 8.11

במינכן. תף־הבירה

1940
 נוויל בריטניה, ממשלת ראש — 0.11

.71 בגיל מת צ׳מברלין,
 חגגה גדולה ערב בסעודת* — 12.11

 70ה־ הולדתו יום את פתח־תקווה עיריית
שפירא. אברהם השומרים זקן של

1941
 "הצבא את בולמים הרוסים — 12.11

מוסקווה. בפרברי הנאצי
נפ העברי החינוך ממחוללי ילין, דויד

.77 בגיל טר

1942
קזב את כובש פטון גנרל — 11.11

לנקה.

צ׳מברלין גוויל
9.11.40

1945
כפר־בלום. נוסד — 10.11

1944
בבו להורג הוצאה סנש חנה — 7.11
דפשט.

בעו המרגלים מגדולי זורגה, ריכארד
 ביפן, הסובייטים למען שריגל גרמני לם,

.49 בגיל להורג הוצא
1945

הקר גואל חנקין, יהושע — 11.11
 ועמק רחובות חדרה, אדמות ורוכש קעות

.80 בגיל נפטר יזרעאל,

1947
 הסכם הושג סכסס בלייק — 10.11

 לארצוודהב- ברית־המועצות בין עקרוני
 בארץ- הבריטי המנדט חיסול בדבר רית

 עצמאות והכרזת ,1.5.1948ה־ עד ישראל
.1.7.1948 עד וירדן ישראל של

1948
 נכבשה. סואידן עיראק מישטרת — 0.11
 של במקומו כרמטכ״ל מונה ידין ייגאל

דורי. יעקוב

1951
 בארץ שירדו עזים גשמים — 0.11

 ובדרום במעברות חמורים נזקים גרמו
תל־אביב.

1952
 מסילת־הברזל בהנחת הוחל — 8.11

לנגב.
 חיים הד״ר הראשון, הנשיא — 0.11

.78 בגיל שברחובות בביתו נפטר וייצמן

1955
 ערב־הסעו- מלך סעוד, איבן — 0.11

.73 בגיל מת ומייסדה דית

1956
 ״לא :בכנסת מכריז בן־גוריון — 7.11

מצריים.״ עם הנשק שביתת להסכם נחזור
 בריטניה מישראל, דורשת האו״ם עצרת

 ישראל ממצריים. כוחותיהם לפנות וצרפת
וצר אנגליה בעוד בהצבעה, בודדה היתה

נמנעו. פת

1961
 וכגנוביץ מלנקוב מולוטוב, — 10.11

הקומוניסטית. המיפלגה משורות הורחקו

1962
 מדינאית רוזוולט, אלינור — 8.11

 רוז- פרנקלין הנשיא אלמנת ציבור, ואשת
. .78 בגיל נפטרה וולט,

 נפטר שר־הדואר, נורוק, מרדכי הרב
.78 בגיל

1967
 ברשיונות־כניסה הצורך בוטל — 0.11

לגדה־המערבית.

1968
 כנשיא נבחר ניכסון ריצ׳ארד — 7.11

ארצות־הברית.

1975
 נחתם האש הפסקת הסכם — 12.11
 בקילומטר למצריים ישראל בין רישמית

.101ה־

סנש חנה
7.11.44

1974
 ואלרי של בכורה הופעת — 10.11
בישראל. פאנוב וגאלינה

 נפטר מסקין אהרון השחקן — 11.11
.76 בגיל

1977
אל־ אנואר המצרי הנשיא — 10.11

״הנני המצרי: בפרלמנט אומר סאדאת
 לבוא ואף העולם, קצה עד ללכת מוכן

 ולתת לשאת כדי בכנסת ולבקר לישראל
 במיזרח־ הסדר מציאת על ישראל עם

התיכון.״
ם עול 2201 הזה ה


