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4 mars Ett par tusen asiatiska studenter bryter genom kraftiga polisspärrar och krossar fönsterrutor på USA:s moskvaambassad som protest
mot Vietnamaktionen. Våldsamt handgemäng uppstår mellan demonstranter och polis. Kinesiska studentförbundet protesterar mot polisens
"brutalitet".

24 mars Kinas premiärminister Chou En-lai besöker Ru- l apr mänien, Albanien och Algeriet.

29 mars Den grekcypriotiska tidningen Tharros hävdar

mars Brittiske premiärministern f'örkla- 7 mars
r-ar att Storbritannien måste förbehålla sig rätten att säga upp
finansavtalet med VästtYSkland om
garantier inte ges för köp av brittiska varor för utjä.rnningav kostnaderna för Rhenarmen.
26 mars

9 mars FN:s säkerhetsråd beslutar enhäl-

"--

"ligt förlänga FE-styrkans mandat
på Cypern till 26 juli.

fölS!

'ussfabens press -o ..,":'rarde!r..:ng

Stridsvagnar och maskir~evär
kommer till användni.ng i \.
ett av den senaste tidens
~
många gränsintermezzon mellan Israel och Syrien.

att USA:s medelhavsflotta slagit en ring runt
Cypern för att förhindra leveranser av ryska
lv-raketer till ön.
Daily Telegraph uppger att faran för en omedelbar turkisk intervention på Cypern avvärjts
genom att ryska lv-robotar, som sänts till ön
på grekiska fartyg~ skickats tillbaka till EgypM
ten, sedan Vlashington framfört energiska protester till Aten och varnat för den turkiska
reaktionen.

Landsättning påbörjas av 3.500 amer-Lkanska marinsoldater i Sydvietnam. Dessa får aktiva militära uppgifter i motsats till de 23.500 rådgivare, som USA redan har i landet.
En amerikansk militär talesman avslöjar att
En finsk proposition före-- 22 ~
slår· upp till 30 dygns pergas, som temporärt sätter en människa ur funkt.Lon , använts mot Vietconggerillan i Sydvietnam.
mission för alla vpl som
nu är i tjänst eller inkal- 30 mars Vid ett sprän..gattentatmot USA:s ambassad i
Saigon dödas 12 personer, varav två amerikaner,
las i år, varigenom ca 11
och skadas allvarligt 150.
mkr skulle sparas
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23/11 - 21/12 1966
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Besvarat 10. brev, tln. mllatligt
, d •......

15

dec
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Cirl<u:
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--för
försvarsbudget
19

i·'v.........

I Sovjets
anslaget
till krigsmakten
jarder kronor.
.

Förbundsdagen i Bonn väljer
till
ny förbundskansler.
dec

:'"

tar

obligatoriska

mif31~a sank+l oner-

.. ,.

Försvarsstabens press- och u pplysn mgs.~vddning

ekonomot Rho-

dr Kiesinger

19 dec

Fljrtruppen

7

Syriens statschef
dr Atassi lovar de jordanska opposi tionsgru.pperna väpnad hjälp
i försöken att st(,ir'ta kung Hussein.

dec

till
ytte.;roligare en amerikansk
division
landstiger
i Sydvietnarn. De amerik•ariska trupperna beräknas uppgå Ull c: a
370 000 man,

beslutar

införa

allmän värnpli~t.

Grel<.:lands premiärmi.nister
Steph.:.'1.nopoulos
avg:år. l\1J1"!g l<.onstant.in beslutar
utlysa
nyva.L,

U '.;,'hant utses till
r;elisraJsehreterare
i Fi-i för yttcrlizare
en 1'er1årsper::.od.
~
FN:s ~äl(erhetsX'åcl beslu-

ökar

6 mil-

Franl<rike och våsttyskland
träffar
en överenskommelse" som gör det möjligt för c:a
60 000 man franska trupper att kvarstanna
i Västtyskland.

,Jordanien

President Of.-ftlYD'1SGl!. medde.Lar-,
att han h~'11rla.~föreslå kongresscn e tt t,i~.Higgsan$lag
på över- 50 J:111.jar,dEl' k:.."'cr,cr
för att täcy,E, c:~~ökande 'Utgifterna för Vtetnam-l~riget
1~ra.((,
till 30 JUil:L 19(q.

1967

med c:a

~

nhodesias pr0miärmir:.ister
Ian Smith meddelar, o,tt· hans regerlng förkastat
det
förslag till uppgörelse.. som utarbetats
av honom själv och brittiske
premiärministern ; .ar-o.Ld vJi.1.soi1.

