
יחולקו ל״י 800
״טוטו משתתפי בין

השבוע
הכדורגל״

 בכל שהשתרש מוסד הוא
ספורט ענף הוא הכדורגל

ו ט ו ״ ״ט ל ג ר ו ד  כ
 שבהן העולם ארצות

פופולרי.
 של ההשתתפות שדמי — הוא בו המונח העקרון

 את ומהווים יחדיו מצטרפים בו המשתתפים מיליוני
 ואחוז ההוצאות׳ ניכוי לאחר בר־המזל׳ לפותר הפרם

לאומי. ספורט למפעל או למטרת־צדקה מסויים
ל בשבוע שבוע טדי זו בדור מתחלקים ענקיים סכוטים

ארצות. בעשרות כדורגל חובבי
 שטרלינג; לירות אלוי 200ב־ באנגליה זכתה 34 בת אשה

 לתינוקת דולר, אלוי 250ל־ קרוב בז הפרם, ניתז באיטליה
 בספרד, חוריה). מילאו כטובז, הטופס׳ (את חודשים 10 בת

 — אמריקה דרום ובארצות במקסיקו בשוויץ, באירלנד,
הספורט. מחיי נפרד בלתי חלק הוא ה״טוטו״

ל א ר ש י  ״אוצר של בחסותו ה״טוטו־כדורנל" מופיע ב
ז של מיסודו השיקום״, ו ג ר ם א י א מ צ ע י ה כ מל נ

מת . ח ר ו ר ח ש ה
 חכנסות של הארי חלק יופרש בארץ נם העולם, כבכל

 חוח־ הראשונים בשלבים בו. למשתתפים לפרסים ח.,טוטו״
י לקבוע לט ס ר  לירות, 100ו־ ,200 ,500 בסד ם׳ ו ט י נ י מ פ

, בכל למשתתפים ינתנו אשר ע ו  אלו פרסים אבל שב
ו ל ד ג ו י כ ל י ה ו ד י מ ל ב ד ג ת ת ו ו פ ת ת ש ה ב־ ה

. ״ ו ט ו ט ע לא לעולם אולי ״ כב חפגמסטיים לסכומים נגי
ה׳ או כאנגליה מרובוודאוכלוסין ארצות  בטוחים אבל איטלי

 למפעל-המוגים בישראל גם ה״טוטו" ״הפד שבמהרה אנו
הספורט. של לעידודו חשובה תרומה לתרום יוכל אשר

כיצד

3 ד. לת. שלח 3 0 3
בדצמבר 7ה־ שבת, למשחקי 1 מס׳ לוח

פרוטה 250 — טור כל מילוי
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והשם! הכתובת

זכה הגדול? בפרס ת
ה ממשחקי 12 של תוצאותיהם את לנחש עליך
 כבתחרויות־ שלא — אבל השבת. שייערכו כדורגל
 בניחוש מותנה הגדול הפרס איז — רבות ניחוש

המשחקים. כל של תוצאותיהם
 כל תוצאות את נכונה ינחש אשר קורא יימצא לא אם

 תוצאותיהם את ינחש אשר זה בפרס יזכה המשחקים, 12
 ביותר הגדול המספר תוצאות את נכונה המנחש או ,11 של
משחקים. של

 מדי יחולקו הגדול, הפרס לרבות הפרסים, שלושת כל
בשבוע. שבוע

ה ך מ י ל ? ע ת ו ש ע ל
חעתוז. מתור משחקי־השבת טבלת את החור ■
ב בחרת אם כנ״ל: המנצחים, את הטופס על ציין ■

 בקבוצה אם .1 הספרה את צייז (הראשונה), הביתית קבוצה
 שה- אתה סבור אם .2 הספרה את — (השניה) האורחת

היו תוצאות ■ *. האות את צייז —תיקו י
ול פעמים, מספר לנחש רשאי הנד ■

 אד הנוספים. בטורים כר לשם השתמש
 טור וכל במלואו, הטור את למלא 1עלי
עצמו. בפני בחשבון יובא כזה

המש בכל המנצח את לקבוע עליד ■
 ״משחקי לרבות בטבלה׳ המופיעים חקים

ח־ 12 רק יובאו בחשבון אד המילואים״.
 אחד התבטל אם רק הראשונים. משחקים

ו נגמר שלא או מהם, נ מ ז , ב י ק ו ח ה
 טשחק־הטילואים במקומו בחשבון יובא

בתור. הראשון
 פרוטות 250 הם ההשתתפות דמי ■
. לכל טור
 שלח הכסה, עם ה״טוטו״, טבלת את ■

ת בדואר ב י ת ר ל א ו  תל- ,3303 ד
תח־ יפתחו יותר מאוחר (בתאריר אביב

 את למסור יחיה אפשר שם נות-הרשמה,
בזמנו). הודעה תבוא ועליהן הניחושים,

 אפשר ההשתתפות טופסי את 8
המש שלפני ו׳ יום עד רק לשלוח
מע רק בצהרים. 12 בשעה חקים,
תוח עליהן הדואר שחותמת טפות

בחשבון. יובאו זה מועד עד תם
באחר תישא לא ח״טוטו״ הנחלת 8
 הגיעו שלא ״טוטו״ טופסי עבור יות

שהיא. סיבה כל בגלל אליה,
 הגדול המספר את נכונה המנחש 11

בבלשבוע, המשחקים, תוצאות של ביותר
ה במספר אחריו הבא ל״י. 500ב־ יזכה

 ול- ל״י 200ב־ יזכה הנכונים, ניחושים
לירות. 100 ינחנו השלישי פותר

 יצבור אחי ממשתתה ויותר במקרה
 הגרלה תיערר לא שוה, ניחושים מספר

 ביניהם יחולק הפרם אלא הפותרים, בין
בשוה. שות
ל שוטרת כדורגל״ ״טוטו הנחלת £1

 השתתפות טופס לפסול הזכות את עצמה
 שנעשו או ברור בכתב נכתב לא אשר

ה לטורים מחוץ והוספות מחיקות בו
לכד. מיועדים

כדורגל. ולשחקני כדורגל לשופטי רה

במדינה

החנויות בכל להשיג

)9 מעמוד (המשך
 בפני דודו של ערעורו להשמע כשהחל
 עלי־בקר, צבי המחוזיים השופטים שלושת

 דודו הופיע הפעם גולן. ומשה כהן יהודה
ארנון. יגאל עורך־הדין כשלצדו
 מהלך את ארנון ניתח פרם, אחרי פרם

 פסק־דינו. ואת פרץ השופט בפני המשפט
 כי נאמר בו פסק־הדין על הצביע הוא
 מהם, שאחד המשטרה, לעדי להאמין אין

ידוע. חאשיש סוחר היה דרעי, יעקב
ה לדודו. להאמין העדיפו השופטים גם
 את זיכו פסק־דינם, את הוציאו ע שב!
המש קציני החאשיש. החזקת מאשמת דודו
בישי בית־המשפט אולם את שמילאו טרה

 פסק• ביום לחיים ושתו הראשונות בותיו
ל השבוע העדיפו פרץ, השופט של הדין
 התורן הנשיא כשהודיע במשרדיהם שבת

אויבם. של המוחלט זיכויו על

עתומת
הרושם תיקון
 לפני המשמר בעל שהופיעה קצרה ידיעה

ה את לטעת עשויה היתד, שבועות, כמה
ההש למסע הצטרף מפ״ם בטאון כי רושם
הזה. העולם נגד מצות

 קצרה, הודעה המשמר על פירסם השבוע
המשמר: על כתב נושא. באותו שדנה

 חודש לפני שהופיעה בלתי־מהימנד״ ידיעה
 של במכתב היום הוכחשה המשמר״ ב״על
הזה״. ״העולם לעורך ,המשמר׳ ״על עורך

ו בהיסח־הדעת לעתון שהוכנסה בידיעה,
 מודיע על־ידי שנמסרה אחרי בדיקה, ללא

 ,העולם מאנשי ״כמה כי נאמר, אלמוני,
 רקע ״על השבועון״ מן לאחרונה פרשו הזה׳

 עם זה שבועון שמנהל ל,פלירט׳ ההתנגדות
מק״י.״

 פרשה לא קבוצה שום כי היא, האמת
 במערכת שעבודתו יחיד, עובד המערכת. מן

בלתי־פוליסי. רקע על פרש נסתיימה,
 ״הוברר המשמר״: ״על עורך קבע במכתבו

 כאילו לידיעה, יסוד כל אין כי בתכלית, לי
 אני מק״י. עם ,פלירט׳ הזה׳ ,העולם מנהל

 נד בטעות הופיעה ידיעה שאותה מצטער,
להת היה שעלול דבר — המשמר״, ״על
 לנגח אמצעי ולשמש כהלכה שלא פרש
הנ״ל.״ השבועון את

ישראל כל
חובה היזשקעה

ניי לשוק צפויים מתמידים זעזועים
 התקנות לתוקפן שנכנסו אחרי הערך, רות

ל קופות־התגמולים את המחייבות החדשות
 ממשלתיים. בניירות־ערך כספן את השקיע
 למכור נאלצות תהיינה שהקופות מאחר
 את לכסות כדי מהניירות חלק רצוף באופן

מוג ניידות שיצור דבר לחברים, התשלומים
בינ קליעה תחרות . . . בשוק זמת

 שקלעיה הגדנ״ע, מפקדת יוזמת לאומית
 לאחרונה זכו היטב והמאומנים הצעירים

 התוכנית, לסי לקליעה־למטרה. צה״ל בגביע
 קלעים דיגדנ״ע יזמין בדיון, עדיין הנמצאת
 בינלאומית לתחרות אחרות, מארצות צעירים

 שלא ונערות נערים בין לקליעה־למטרה
 סבון . . . הצבא לגיל עדיין הגיעו

 הסבון, בארץ. בקרוב יופיע אמנותי
 שהובא פטנט על־פי בדרום, בשפיר, מיוצר
ה חפיסות מהונגריה. עולה על־ידי ארצה
חב של פרסומת כרזות ישאו הריחני סבון
 המזמינים: ראשון שונות• מסחריות רות
חתיכות. אלף 100 הזמין אשר טבריה, חמי

תזכיר
ומעכבי□ נסוגים

 תל־ בעירית החדש העיר ראש סגן
 כפי שטרכמן. אברהם המהנדס יהיה אביב

 מרכז החליט )10*1( חזה העולם שהסביר
ל שטרכמן של מנויו על תנועת־החירות

 ב׳ האזרחים שנציגי אחרי החשוב, תפקיד
 הסתדרות נציגי על בקולותיהם גברו מפלגה

. . הלאומית העובדים  כללית נסיגה .
ב היהודית הסוכנות של מצידה מסתמנת

 אפרים המתישב של משפטו סביב מערכה
 לעזוב שכרב ),1060 הזח (העולם צ׳פאני

 אחרי לדין. על־כך ונתבע יגל מושב את
ל החליטה בסוכנות ההתישבות שמחלקת

החק תוצרתם את לשוזק למתישבים התיר
ה עתה דנה לה* הנראות בדרכים לאית

. בכלל המשפט בביטול מחלקה . ד .  צ
 חברת מנהלי של הארץ מן ליציאתם עיכוב
ל בתל־אביב, השבוע הוצא הנגב יהלומי
 בבית־ שחזר אייזנברג, אלתר הסוחר בקשת

 )1046( הזה העולם חוקרי גירסת על המשפט
 בערך היהלומים שוד כי האפשרות בדבר

מבויי* היה זו בחברה דולאר אלף מאה של

1052 חזח חטולם12




