
סכחכים
)8 מעמוד (המשך
 ודן, אגד הגדולים, הקואופרטיבים כששני
תוכ הפועל אל להוציא סוף־סוף ניגשים

מתר המישרד מתנער לאיחוד, ישנה נית
לא! ופוסק דמתו

 לנדאו השר של לאלוהיו לא? ולמה
פיתרונים.

תל-אביב אמיר, משה

הרבן וגביע השופט האוב,
 המזונות דמי ועל המזונות סל על

 חיים, (דרכי האינפלציה בעידן
).2206 הזה״ ״העולם

 גער שבו מזונות מישפט על דיווחתם
 להעלות המסרב באב כהן בנימיו השופט

לדב ולילדיו. לאשתו המזונות דמי את
 הולך האב איז ״כנראה :השופט אמר ריכם

המחירים את יודע ואינו למכולת, לעולם

גלכלום אריה
מחיר של שאלה

 במקום לפעמים הולד אני כאשר החדשים.
 ומשלם לבן שני וקונה לסופרמרקט אשתי

 מזדעזע.״ אני לירות, 172
 את יודע אינו באמת אב שאותו יתכן

 לעשות מה אבל השופט, כמאמר המחירים,
 שילם זה הכיצד עצמו? השופט כבוד עם
 כאשר לבן גביעי שני עבור ל״י 172

 — המחירים העלאות כל לאחר — מחירם ן
 הגביע אגורות 25ו־ לירות 4 אלא אינו
ל״י? 172 ולא ל״י 8.5 גביעים ושני

ה את יודע אינו הזה העולם גם ובכן,
 להעיר לנכון מצא לא שהרי מחירים,

 כעובדה, שקבע אלא עוד ולא כך על
 לבן גביעי שני אכן כי לסיפור, בכותרת

לירות. 172 עולים
תל־אביב גלכלום, אריה

שדו1ב זימה 88ו

 של המקודשים היהודיים הערכים
״הצופה". — המפד״ל יומון

 תמורת מודעות־זימה מפרסם דתי עיתון
לדוגמה: כסף.

פאר
4 שבוע

אהבה״ ״ניצני
אסתר

5 שבוע
 סתם זה ״אהבה

מרח״ בלבול
 יראי קוראיו את מכשיל העיתון האין

 בהבלי להציץ אותם בפתותו השמיים,
 הזה? העולם

תמהני.
ירושלים בר־חיים, ד.

2208 הזה העולם

ע ו ב ש ה ה א מ 2 י ה ב 0
1966

 ז בינואר 1ה־ עד בדצמבר 25ה־ שבין בשבוע ׳20ה־ כמאה אירע מה
 השנים 78־3 שאירעו המאורעות מן במה הזה״ ״העולם יסקור זה כמדור

ון. הגיר מופיע שבו כשבוע הקודמות

1901
לישר הקיימת הקרן נוסדה — 29.12:

אל.
 אד־ אוסטרליה. מדינת נוסדה — 1.1

ראש־הממשלה. בארטון מונד

1908
וב באיטליה רעידת־אדמה — 28.12
 אלף 83 נהרסו. ורג׳יו מסינה סיציליה.
מסינה. תושבי אלף 150 מקרב קורבנות

1929
יגור. קיבוץ נוסד — 30.12

1925
 אי־ גוסטב הצרפתי המהנדס — 27.12

.91 בגיל מת בפאריס, המיגדל בונה פל,
1928

 ריש״ מכירים המנדט שלטונות — 1.1
ה של הכולל כארגון בכנסת־ישראל מית

היהודי. ישוב

1950
 תעשיין מלצ׳ט, אלפרד הלורד — 27.12
 הסוכנות ממייסדי יהודי־בריטי, ומדינאי

.62 בגיל נפטר היהודית,

1951
 הגדול התיאטרון אולם נחנך — 27.12

 הרדיו־סיטי מקומות, 6000 המכיל בעולם
בניו־יורק.

1956
 ה־ הפילהרמונית התיזמורת — ״צ1צ

הרא הקונצרט את ערכה ארץ־ישראלית
 טוסקניני ארטורו היה המנצח שלה. שון

 ה־ מקים הוברמן, ברוניסלב — והסולן
תיזמורת.

הוז דב
29.12.1940

1960
ה אחדות ממייסדי הוז, דב — 29.12
 בגיל בתאונת־דרכים נהרג וההגנה, עבודה

 בתו, אשתו, בתאונה נהרגו עימו יחד .46
 בן־יעקוב ויצחק אחותו בת גיסו, אשת

מדגניה.

1961
 בצרפת הגרמנים השלטונות — .30.12
קי קנס צרפת יהודי על הטילו הכבושה

פראנקים. מיליון בסך בוצי

1965
ההת אבי רופין, ארתור ד״ר — 1.1

.67 בגיל נפטר הציונית, יישבות

1965
 לקראת מכריז היטלר אדולף — 1.1
 לעד תיכנע לא ״גרמניה :החדשה השנה
לם.״

1967
 שנתפס אצ״ל לוחם גרונר, דב — 1.1

 למוות נידון רמת־גן מישטרת על בהתקפה
בתליה.

 גולדה נסעו שבה שיירה — 28.12
הות לירושלים גרינבוים ויצחק מאירסון

 בייט, האנס ביניהם נהרגו, ארבעה קפה•
עליית־הנוער. מנהל

1968
 בישראל. הכירה קנדה — 26.12

נכבשה ניצנה, היא אל-חפיר, עוג׳ה
צה״ל. בידי

לנגב. מעל הופלו אוייב מטוסי ארבעה
 נוקר־ ממשלת־מצרים, ראש — 28.12
פחה^ המוסלמים. האחים על־ידי נרצח ש̂י
 אבו־עגילה את כבש צה״ל — 29.12
אל־עריש. לעבר ומתקדם

1969
 הכנסת של ראשונה ישיבה — 26.12

בירושלים.
 בעצמאות. זוכה אינדונזיה — 27.12
ה־ תורת את מפרסם אינשטיין אלברט

שלו. החדשה גראוויטציה

גרונר דב
1.1.1947

1955
 לבטל מבקש בן־גוריון דויד — 27.12

 על לכן קודם שנה 300 שהוטל החרם את
שפיגוזה.

1956
ישראל. בנק נוסד — 1.1

 בת־גלים של צוותה אנשי עשרת — 1.1
 בשבי יום 93 שהיו אחרי לישראל חזרו

המצרי.

1956
 העיתונים בסין. מהפכת-כתיב — 1.1

לימין. משמאל אופקית מודפסים
מגי מיזנק חיל־הים פריגטת — 26.12

 אפריקה, סביב הפלגה אחרי לאילת עה
 היל- בסיס את וחונכת יום, 42 שנמשכה

בעיר. הים

1959
 פידל בקובה. צבאית הפיכה — 1.1

בטיסטה. את מפיל קאסטרו
ל מגיע האמרשלד דאג האדם מזכיר •

 בן־גוריוו של שולחנו על וסועד ישראל
בשדה־בוקר.

ב ראשונה תארים י חלוקת — 28.12
 ארצות- שגריר בר־אילן. אוניברסיטת

 תואר מקבל ריד, אוגדן בישראל, הברית
כבוד. דוקטור

1961
 של החדש מישבנו נחנך — 27.12
 בתל- דיזנגוף בפסג׳ הקאמרי התיאטרון

אביב.
מת צור צבי(״צ׳רה״) רב־אלוף — 1.1

כרמטכ״ל. מנה

 כשר- נבחר ישעיהו ישראל — 29.12
כשר־המישטרה. ששון ואליהו הד,יאר

 מודיע אייכמן אדולף של בנו — 1.1
בחיים. נמצא בורמן מרטין כי

 להר- 9 מיספר האוטובוס קו — 27.12
 הפסקה אחרי מהלכו את חידש הצופים

שנה. 20 בת
 מונה בר־לב חיים רב־אלוף — 31.12

כרמטכ״ל.
 במיסגד הדרשה של ברדיו ישיר שידור

 הופסק פיטר, אל איד לרגל אל־אקצה,
התלהטו. במקום שהרוחות אחרי

 נעצר פלאטו־שרון סמואל — 26.12
ממ דרישת בעיקבות המישטרה על־ידי

 בערבות ושוחרר להסגרתו, צרפת שלת
לירות. מיליוני 10 של שיא

ש שביתת־המורים הסתיימה — 26.12
יום. 28 נמשכה

 בר חוארי אלג׳יריה, נשיא — 28.12
 יום 40 במשך ששכב אחרי מת מדיין,
הכרה. מחוסר
ב עצמו את כבל ביטון צ׳ארלי ח״כ
בכנ הנואמים דוכן שעל למקרופון אזיקים

סת.
_ _ _ _ _ _ _ 1 3 —

1977
הת עופר אברהם שר־השינון — 1.1

אבד.
הפגנ את ערכו ימית תושבי — 27.12

הראשונה. תם

1978

1967

וקאסטרו גווארה
1.1.1959

1970
 לנמל הגיעו שרבורג ספינות — 1.1
 לימון, (״מוקה״) מרדכי (מיל.) אלוף חיפה.
מ גורש בצרפת, הקניות מישלחת ראש

ז*. ץא
 מטולה, תושב שומר רוזנווסר, שמואל

המחבלים. על־ידי נחטף
 נהרגו ואזרח חיילים 19 — 10.12

 חדר־האוכל על התמוטט ענק סלע כאשר
שבנאות־הכיכר. הצבאי בבסיס

1972
 אלעזר (״דדו״) דויד רב־אלוף — 1.1

כרמטכ״ל. מונה
 שבלייה, מורים הצרפתי, והשחקן הזמר

.83 בגיל נפטר
 נשיא שהיה טרומן, הארי — 26.12

.88 בגיל נפטר ארצות־הברית,
 ראש שהיה מי פירסון, לסטר — 27.12

.75 בגיל נפטר קנדה, ממשלת

1975
 נשיא את פצעו מחבלים — 30.12

 ההסתדרות נשיא וסגן אנד'ספנםר נזארקס
זיו. אדוארד הלורד באנגליה, הציונית

1976
 היהודי־אמריקאי, השחקן — 27.12

.80 בגיל נפטר בני, דאק
מוסל לאשה נולדה חמישיה — 29.12

בישראל. המתגוררת מית

1975
מס־ערר־מוסף. חוק אושר — 29.12

1976




