
שבוע ה ה א מ 2הי ב 0
 בנו־ 27ה־ עד בנובמבר 21ה־ שכין בשבוע 20ה־ כמאה אירע מה

 שאירעו המאורעות מן כמה הזה״ ״העולם סוקר זה כמדור כמכר?
הגליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות השנים 78כ־

9 0 5<
האי הטנור קרוזו, אנריקו — 22.11

 במטרו־ בכורה הופעת עורך הנודע, טלקי
 הדוכס בתפקיד בניו־יורק, אופרה פוליטין

בריגולטו.

906<
 המתקיימת בינלאומית ועידה — 22..11

 אס-או־ האזעקה אות את קובעת בברלין
אם.

קנדי נשיא
22.11.1963

5< 9<
 על־ידי נרצח ברסקי משה — 24.11

 על נקרא דיין משה הירדן. בעמק ערבים
שמו.

6<9<
 נפטר יוזף פראנץ הקיסר — 21.11

.86 בגיל
והעיתו הסופר לונדון, ג׳ק — 22.11

.40 בגיל התאבד האמריקאי, נאי

9<9<
 מישרד־העבודה-הבינ־ ועידת — 23.11

 עבודה יום על החליטה בוושינגטון לאומי
שעות. 8 בן

<92<
 סמכויות מוענקות למוסוליני — 52.11

באיטליה. דיקטטוריות

922<
 מרעישה ארכיאולוגית תגלית — 23.11
 אמון, אנח חות קבר התגלה במצריים.

 קארטר האוורד הספירה. לפני 1360 משנת
 שלם צעיר פרעה גילו קרנרבון והלורד

אדירים. אוצרות ובקיברו לוכסון, ליד

924<
הרצליה. המושבה נוסדה — 23.11

929<
 שהיה מי קלמנסו, ג׳ורג׳ — 24.11

.87 בגיל נפטר צרפת, ממשלת ראש

952<
ב הוצג עליכם לשלום עמך — 24.11

הביטה.

955<
 אל-קאסם אל־דין עז שייח׳ — 20.11

הגל בהרי בריטיים כוחות עם בקרב נהרג
בוע.

<94<
 במחנה גיטו-לדוגמה הוקם — 24.11

טרייזנשטט.
, )1 4 —

942<
ממייס פוסינזון, בן־ציון ד״ר — 22.11

המחנ מגדולי ואחד הרצליה גימנסיה די
.64 בגיל נפטר בארץ, כים

944<
מש את להרוס מורה היטלר — 26.11

אושוויץ. רפות

945<
תח מפוצצות פלמ״ח יחידות — 25.11

מע ספינות אחרי העוקבות מישטרה נות
ובגיבעת־אולגה. עלי בסידני פילים,

948<
 מחדש נפתח לוד שדה־התעופה — 24.11

אזרחית. לתנועה

<95<
 מעצרו על מודיע פראג רדיו — 27.11

 המזכיר שהיה מי סלאנסקי, רודולף של
הצ׳כית. הקומוניסטית המיפלגה של הכללי

952<
 בפראג סלאנסקי במישפט — 22.11

 ואפש כ״מרגל שהוצג אורן, מרדכי מעיד
צ׳כוסלובקיה. נגד בריגול והודה בינלאומי״

955<
 מפא״י של הוועדה־המדינית — 23.11

 ל- המיפלגה כמועמד שרת במשה בחרה
ראשות־הממשלה.

ז
מאלרו סופר־מדינאי

23.11.1976

956<
 ראש- את חטפו הרוסים — 23.11

מ כשיצא ,,נאג אימרה הונגריה, ממשלת
בארצו. יוגוסלוויה שגרירות בניין

957<
ב לוקה אייזנהאור הנשיא — 25.11

במוח. עורקים סתימת

958<
 לכנסת הודיע בן־גוריון דויד — 24.11

 משה יעקוב הרב של לממשלה צירופו על
 תיק- מסירת ועל כשר־הדתות, טולידאנו

ברזילי. ישראל לשר הדואר

959<
 פילים ג׳ראר הצרפתי השחקן — 25.11

.37 בגיל מת

960<
 רמטכ״ל התמנה צור צבי — 27.11

לסקוב. חיים של במקומו

<96<
 כמזכיר נבחר ברקת ראובן — 23.11

מפא״י.

962<
ה המישפחה נוסדה. ערד — 21.11

במקום. מתיישבת ראשונה

965<
 קנדי ג׳ון האמריקאי הנשיא — 22.11

 החשוד טכסם. בדאלאס, ביקור בעת נרצח
 סגן־הנשיא, נעצר. אוסוולד, לי ברצח,
ש במטוס כנשיא הושבע ג׳ונסון, לינדון
לוושינגטון. קנדי גופת את העביר

965<
 מיטענה פורקת ראשונה אוניה — 21.11

השוודית המשא אוניית אשדוד, בנמל
וינגלנד.

967<
 את קיבלה מועצת־הביטחון — 22.11
.242 ההחלטה

969<
 החשמל לרשת חוברה עזה — 27.11

הישראלית.

970<
ה השיחרור כוחות מפקד — 21.11

 אל־חוסייני, זיאד עזה, ברצועת עממיים
 ראשד עזה, עיריית ראש של בביתו התאבד

אל־שאווה.

975<
 לורנס היהודי-בריטי השחקן — 26.11

.45 בגיל נפטר הארווי

974<
 להכיר החליטה האו״ם עצרת — 22.11

 הפלסטינים של העצמית ההגדרה בזכות
 קבוע משקיף של מעמד לאש״ף והעניקה

האו״ם. דיוני בכל

975<
 37ה־ בן קרלום חואן הנסיך — 22.11

ספרד. כמלך הושבע

976<
 וסופר מדינאי מלרו, אנדרה — 23.11

.75 בגיל מת צרפתי,

977<
 וראש־ממשלת מצרים נשיא — 21.11

 משותפת מסיבת־עיתונאים עורכים ישראל
 ישראל. את אל־סאדאת של צאתו ערב

 בהתלהבות מקדמים מצרים אלפי מאות
 ההיסטורי ממסעו החוזר נשיאם, פני את

לישראל.

978<
 מקדש כת מנהיג ג׳ונם, ג׳ים — 21.11

ב מחסידיו 900 עם יחד התאבד העם,
גויאנה.

ג׳ונס מתאבד
21.11.1978

מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 ואולי הבאים, הדברים משני לאחד הזה
:לשניהם

 לדברים מודע אינו שלעיתים צה״ל, )1(
לשינוים. יפעל שבו, ההגיון חסרי

 הבל- הדברים וריכוז מיקוד על־ידי )2(
 הנוער יבין העיתון, דפי על תי־הגיוניים

 אלא בלתי־הגיוני, לצבא מתגייס אינו כי
 בלתי- דברים קיימים שבו הגיוני לצבא

לתיקון. הזקוקים הגיוניים
תל־אביב שמינית, בוגר כהן; אפן!

עוכעה ברשת
 לעצור השילטונות את הניע מה
ז שכם עיריית ראש את

 שיוויון לכונן טוב רצון מאד: פשוט
 שנגזר לפלסטינים, הישראלים בין אמיתי
אמו הדברים במה בצוותא. לחיות עליהם
 יושבים שבכלא יודע אחד כל ובכן, רים?
אחד כל ערבים. וגם יהודים גם — גנבים

 ואסירים עצירים יושבים שבכלא יודע, גם
 (הרבה) ערבים יש אלה בין וגם ביטחוניים.

 הערים ראשי מבין אך (מעט). ויהודים
רחו עיריית ראש — אחד רק בכלא יושג
 רכטמן. שמואל לשעבר הח״כ לשעבר, בות
 לתפקיד עמית עם תאו את יחלק שלא למה

 שרוצה מי כל השכן? העם בני מקרב
 של כליאתו על לברך חייב אמיתי שיוויון
כן?! הלא שבעה, באסם

רחובות לוין, רונית

רוגלרתק■□ מזזאה חוד
 עיריית ראש של מעצרו בעיקגות

הארץ. מן לגרשו וההחלטה שכם
 את קיבלנו 12ה־ ועידתנו שכונסה בעת
 עיריית ראש של מעצרו בדבר הידיעה

 של הכוונה ובדבר שפעה, באסם שכם,
 מגנים אנו להגלותו. הישראלים השילטונות

 ,4ה- ג׳נבה לאמנת המנוגד זה, אלים צעד
 ולאיר- האמריקאים הערבים לכל וקוראים
 ולכוחות האמריקאים שאר לכל גוניהם,
 את ולשלש להכפיל הישראליים, השלום
 ונגד המעצר נגד שלהם, המחאה מאמצי

הגירוש. כוונת
 הערכים האקדמאים אירגון

ושינגטח כארצות־הברית,

5־ה דשנות בגעגועים 0

 לא למה אז תרבות, כבר אם
!כלכלה

ה שלנו, הלאומי לתיאטרון הכבוד כל
 של האמריקאית התרבות את לנו מביא
 ששר- רק, לנו חסר עכשיו ׳.30ה־ שנות

 כלכלת את גם לנו ייבא החדש האוצר'
 שיא יהיה זה /30ה־ משנות ארצות-הברית

הבידור...
 תל־אביב מהנדס, הלינגר, דלף ׳ה.

במשבר. ...ושיא •

טעות תיקון
 לנס״ מחפה ״כרנס כבתכה

 פרשת על )2201 הזה״ (״העולם
 רחל החיילת ורצח כרנס עמוס
 של חקירתו כי כטעות נכתב הלר,

 זו כפרשה צמרת אברהם הפקד
 המיש־ הקאריירה לסיום הביאה
 כפני שהועמד אחרי שלו, טדתית

 במוכן, היתה הכוונה, ועדת־חקירה.
 הקצין המישטרה. של אחר לקצין
 רכה כהצלחה לשרת ממשיך צמרת

 ומונה כתפקידו קודם כמישטרה,
 מיש־ של מרחבי חקירות לקצין

 הזה״ ״העולם מערבת טרת־ישראל.
הטעות. על מתנצלת

2203 הזה העולם


