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 השבוע מלילות באחד יצא בהול מיברק
 ירושלמית. לכתובת הזה, היעולם ממערכת

 גא בחירות. בטוטו השבועי בפרס ״זכית
 המערכת.״ במשרדי לקבלו

 במערכת הופיע הקבועה, בשעה למחרת,
 את הציג הוא במקצת. ביישן חסון, צעיר

 בית נחלת־שבעה, תושב גוזמן, משה עצמו:
הנאמנים ועדת לו חיכתה ירושלים. ג׳נין,

 הראשון, השבוע מן ניחושיהם את לוח
הח כן על הבחירות. לערב עד ובהתמדה,

 משולחי־ לאחד שבועי׳ פרס להעניק ליטה
ושבוע. שבוע כל של הניחושים

על־ שנעשו הסטטיסטיים, הרישומים לסי
 נקבע היגר, יעקב רואה־החשבון משרד ידי

בראש הצועדות המפלגות שלש הן איזה
 הממוצע הצירים לפי.מספר הניחושים, טבלת
 השלוש: הטוטו. משתתפי על־ידי להן שניתן
צירים 38 מפא״י
צירים 20 חרות

צירים. 11 העבודה אחדות
ית־ או — זו למטרה שיקלע המשתתף

ל״י* 50 על הצ׳ק את מקבל (שמאל) גוזמן זובה-טוטו
 רואה־חשבון היגר, יעקב בחירות: סוסו של

 עורך- :הועדה כיושב־ראש המשמש מוסמך,
 דב הזה העולם ונציג רחביה, שמואל הדין

 השבועי בפרס זכה כי לו הודיעו הם איתן.
 צ׳ק לו מסרו בחירות, טוטו של הראשון

לי״. 50 על־סך
 גוזמן, למשה מגיע זה צ׳ק כי נקבע כיצד

 כמכונאי- העובד ,23ה־ בן הירושלמי הצבר
 הינו משד. בבירה? ארנון בקולנוע קולנוע

בפולי במיוחד מתעניין אינו בלתי־מפלגתי,
(דוג הטוטו טופס את משראה אולם טיקה.

 זה), גליון של 6 בעמוד המתפרסם זה מת
 ניגש הוא יכולתו. את לנסות החליט

 את מחשב החל ראש, בכובד למלאכה
. הבאה. בכנסת המפלגות סיכויי
 הנסיוניות בקלפיות רבה במידה נעזר הוא

 הוסיף תוצאותיהן, את ניתח הזה, וזעולס של
למס והגיע כנכונים, לו שנראו הסייגים את

 על־גבי רשם אלה מסקנות ברורות. קנות
 פרוסה, 500 אליהם צירף הניחושים, טופס

לתוצאות. וחיכה

 הראשון. בפרס יזכה — אליה ביותר קרב
 ניחושו: בזכות בפרס, זכה גוזמן משה

צירים 38 מפא״י
צירים 19 חרות

צירים. 11 העבודה אחדות
סקרנותם את לספק מנת על רק אגב,

 שצעדו המפלגות שתי המפלגות: מזכירי של
 בניחושי ואחדות־העבודה, חרות מפא״י, אחרי

 צירים) 10( הכלליים הציונים היו: השבוע,
צירים). (תשעה ומפ״ם

★ ★ ★
 שנהנו כפי גדול, מיתרון נהנה גוזמן משה

 ראשון שבוע של בטוטו המשתתפים יתר
 כי נכון, חשבון מתוך הזריזות. יתרון זה:

 שיעבור, יום כל עם תגבר ההשתתפות
 בצורה הראשונים. בין דווקא להיות העדיפו

 קטן מספר בין הזכיר. סיכויי התחלקו זו,
אנשים. של יותר

 לנוסח ידוע, פתגם לשנות יכול זה דבר
ראשונה. ההולכים זוכים חדש:

★ ★ ★
 עד מחכה היה רגיל, נחשון זה היה אילו
 הזוכה נקבע היה כאשר הבחירות, למחרת

 אולם לפחות. ל״י 1000 של הגדול בפרס
 מעוניינת היתר, בחירות טוסו והנהלת מאחר

 של דגם גם ישמשו המשתתפים שניחושי
ה כל במשך הפוטנציאליים הבוחרים דעת

לש־ לעודדם החליטה לבחירות, עד שבועות

י כ

 טוטו־ טל ועד־הנאנזניס חבר מידי *
איתן. דובי בחירות,

מכתבים
השנה איש
 השנה איש השנה: לאנשי הצעותינו הנה

 את פדר־היום על שהעלה הרוש, בזי
 כרושצ׳וב, — העולם העדתית; השאלה

את שסיכל האסם, — המרחב ; הירח כובש

 יהושע — ספרות אל־נאצר; עבד מזימות כל
 הנודקונפור־ בר־יוסף הארבעה״) (״סיפור

המח על (״האמת אמנון — עתונות סיסט;
 אתכם; שדפק קפליוק, העיראקית") תרת

 במראה״) חדשות (״פנים יעל — ונוער נשים
תיאט- הצעיר: הדור פני את שהראתה דייז,

אימפרוביזציה״) (״הערב אברהם — רגז
פרסיץ. שושנה — כנסת הלפי:

א ת״ הקריה, ליפשיץ, מ. ארד, ח.
 הקשבתי אליו בניו, מנחם — השנה איש
 הכנסת איש איש; אלה 20 עוד עם בחיפה

 שארל גנרל — מדיניות באדר; יוחנן —
 — כלכלה מנדי; גיולא — ספורט דה־נול;

שמיר. משה — ספרות אבניאל; בנימיו ד״ר
חיפה ריזלר, גור

 ועשרים: מאה עד שנה, כל כמו תשנה,
בו־גוריוו! דויד

ירושלים פסט, יהושע
 יושב זיסמו, השופט השנה: לאיש בחירתי

 — במרחב המרכזית: הבחירות ועדת ראש
 בית־ אב אל-םהראווי, עבאם פאדל השופט

 פידל ד״ר — בעולם בבנדאד; העממי הדי!
קאסטרו.

יצחק רמת־ כדורי, א.
 — עולם חרוש; בז דויד — השנה איש

 משה בז־הרב — צעיר ניקסוו; ריצ׳ארד
 — כנסת מאיר; גולדה — מדיניות נסים;
 שטרקמן; השופטת — משפט אלה: יגאל

יזהר; ס. — ספרות מאנדי: — ספורט
 אבא — מדע מרגלית: מאיר — תיאטרון

אבו.
נתניה נסים, אפרים

 זה — סליב וארי
כבודו? לפי כז

 שכח אלמוגי ארוז
 הפעולות את כנראה

או נגד שתוכננו
 בליל שלווים רחים

 שכח הוא .31.7.59ה־
ל ההתפרצויות את

 מתנגדי של בתיהם
הבחי ערב מפלגתו

השלי לכנסת רות
 הבחירות וערב שית

להסתד האחרונות
 את שכח הוא רות.

ל המחפירה, הודעתו
ש ההפגנה מחרת
 פציעתו בגלל פרצה

אלמוניי־ כי אל־קריף. של

 התנהל הכל עבורי. או החנות של דירה
 כפי מנופחות, במשכורות ולא בהתנדבות

 הנכבד. אלמוני אדון של מנגנונו שרגיל
אל מר של במפלגתו נשר הכל היה אילו
 לירות למיליון־וחצי נזקק היה לא מוני,

 היה יכול זה בכפו■ הבחירות. לתעמולת
 לא קולות רוכש והיה מעברות, כמה לשקם

במעשים. אלא בתעמולה
טבריה. במעצר, בן־הרוש, דויד

זי יגאד את יגאד מי
 הזה העולם אפילו — עגול באמת העולם
 מאמרו את קראתי כאשר הנעתי וו למסקנה

 בר ),1146 הזה (העולם מוסינזון יגאל של
 מלאו לא כספי. לבוץ נבנם כיצד הסביר

 העלתה בו ליל־חרפה מאותו שנתיים עדייו
 לבל• אותו ״זרוק הרפש מחזה את הבימה
 והנה הזה, העולם לחיסול שהסיח בים!״

 לאותו ופוגה עצמו המחזה של מחברו בא
 את יפרסם שהוא אמונה מתור שבועון,

 360 של סיבוב אכן, בכנות. דברי־הפברחו
מעלות.

תל־אביב שורץ, דליה
את. לציי! שכחת היקר: מוסינזון מר

הם הבלתי־נעים: למצבר העיקרית הסיבה
 אחרי יפה, לא באמת לכלבים! אותר זרקו

. למענם שעשית מה כל . .
חיפה הראובני, אליהו

היהו השנה לפי נקבעת שהבחירה מכיוון
 יהודים. להיות המועמדים כל חייבים דית■
 אמנות ספורט, נוער, כמו שטחים לגבי

 רצוז־טוב קצת ואילו בעיה. איו ועתונות,
 ואיש העולם איש לגבי הבעיה את יפתור

 בנו אשת — העולם איש הצעותי: המרחב.
 על בעדינות תרמז זו בחירה כרושצ׳וב. של

 מבלי הלוניק, אדון כרושצ׳וב של חשיבותו
 העולם. איש תואר את לו למסור להזדקק
 אל- עבד גמאל המרחב: איש לתואר הצעתי
 מדבר הוא אבל יהודי, לא אמנם הוא נאצר.
בנו. משהו יש שבטח יהודים, על הרבה כל־כר

נתניה וייס, דרור

את לא יותר. אותי יפליא לא דבר שום
 קריאה •גןתפרסם הבא בנליונבם אם פלא

בסיס במגבית, לפתוח העורר של נרגשת
ואת יגאל!״ את יגאל הזה ״העי_לם מה:
נפש! גועל זה זוועה, לא כבר

תל־אביב לוין, א.
נפש. גואל לא,

הכלא מן מכתב
 הזה העולם דפי מעל לומר לי הרשו

 יוסף אדו! הפועל, פלונות לראש מלים כמה
 כבודו לפי זה אי! כי הכריז הוא אלמוגי.

 אפריקה צפו! עולי רשימת הגשת על להניב
 ולהתחבר בראשה. עומד אני אשר לבחירות,

כל על מפא״י טירור את המטיל סירי, באבא איש-האנרוף עם

מרפת מעשה
 המקום: מופת. מעשה כא! לציי! ברצוני

וצעי צעירים ששה המבצעים: הדר־רמתיים.
 ובוגרי־שמיניות סטודנטים מרביתם רות,

היה: כד שהיה, ומעשה וצה״ל.
 נשר לערוד רעיו!, העלו אלה צעירים

במו שנכתב כפי ״גרנדיוזי״, — ריקודים
 לאילנשיל־ קודש הכנסותיו שכל — דעות

 שום ילדים. בשיתוק למלחמה הארגו! פוליו,
 עמד לא ארגוני, ולא פוליטי לא גורם,

למפ פוליטי גיבוי כל היה ולא מאחוריהם
התוכ בתיכנון ליאות ללא עמלו הם עלם.
 להגרלה, מתנות השנת כרטיסים, מכירת נית-

 המנחה אפילו — וכיבודים משקאות הכנת
 בהצלחה זאת עשה והוא מהם, אחד היה

 הרווח היה החשבונות, נערכו כאשר מרובה.
 מרהיב־לב, מעשה זה האי! ל״י. 610 הנקי
היום? של הנוער בנוף

הדר־רמתיים כהן, אלכסנדר
בטוח מרום

 בושה בלי הבריונים. נגד הפועלים את גייס
ובריונים. פושעים שלמה לערה קרא

 את החשיב שלא אלמוני ארוז צדק בעצם,
 שלו. הפועלים מחנה בי! הזאת העדה בני
 זוכים הצפודאפריקאית העדה בני אי! כי

 או סיחידי-סנולה חוץ מתאים, למקום־עבודה
שק לפרסם התבייש לא נם הוא כדאיניקים.

 היוצא לעניי!״, ״ישר בעלון־התעטולה רים
 בראשו אשר טפא״י, של הבחירות ממטה
 נאמר עלו! באותו עצמו. אלמוני אדו! עומד

 מארגו! משכורת מקבלים וחברי אני בי
 שס־ שחברי ואף אפריקה, צפו! עולי ליכוד

 נמל. כפועל לחודש ל״י 600 משתכר טוב
 של וותק בעל — צמוד פועל-נמל האם

 18 לו המובטחים — עבודה שנות שמונה
 במשכורת לזכות יכול לחודש, עבודה יום

 כאלה ישנם חיפה שבנמל נבו! זו? דשנה
 הפועלים אלה אבל כזה. סכום המשתכרים

 אלמוגי, אדו! של חסותו בני הקבועים,
פרמ הנושאות עבודות מיני כל המקבלים

 על וזאת, משמרתם. את מכפילים וגם יות,
למכביר. טחוסרי־עבודה שישנם העובדה אף

 שותף אני כאילו הארנוז, של זמני משרד שהפכה חנותי, את הזכיר גם עלון אותו
 כמעט עבורה עדיי! חייב ואני לי שייכת !ו חנות מחלוף. ואלקובי שמטוב עם בה

 שיקום. כהלוואת הבטחה, למשרד ל״י 4000
שכר־ עבור אחת פרוטה מעולם קיבלתי לא

 לרחוב מכוניתי עם באתי 20.9.59 בערב
 כדי ברחוב להחנותה בתל־אביב, נליקסוז
 באתי ח!. לקולנוע משפחתי עם להיכנס
 סקופ לתפוס כדי מוקדמת, בשעה במיוחד
 מי לכל מקום־חניה המשמש זה, באיזור

 אסתר, ח!, הבאים: האולמות ם! לאחד שבא
 עצרו להפתעתי בוסת!. וקפה הוד תל־אביב,

ל ממני מנעו צבאיים, שוטרים כמה אותי
 את שמרו הם המכונית. אח שם החנות
 שקיבלו הצבא, קציני מכוניות עבור המקום

 פראנק. אנה הסרט להצגת הכרטיסים מ! חלק
 הצבאית המשטרה צריכה מדוע מבי! איני

 לקצינים, מיוחדים טקומות־חניה להבטיח
 לא שאני שבשעה העובדה, לאור בעיקר
 כל נשאר קרוב, חניה מקום למצוא יכולתי

ממכוניות. ריק נליקסו! רחוב
 וגע מ מי היום, זאת עושה הצבא אם
 כיו! הכביש, את לסגור העיריה מפקחי מחר

שלה? הנקיו! מחלקת עובדי על־ירי ייקנו הכרטיסים מן שחלק
תל־אביב ברנדשטטר, י. ל. ד״ר

מדבר האגרוף
 הלכתי■ לספטמבר, השלישי חמישי, ביום

 דייו, משה נאם בה לאסיפה חברי עם יחד
 חצי במשר בירושלים. הבוכרים בשכונת

 הפרעה. כל היתה לא נאם שהוא השעה
בי שהגדול ילרים, התאספו הנאום לאחר
 לצעוק: והתחילו ,15 בגיל היה לא ניהם
 מיוחדות. אגרוף פלוגות לשלטון״. ״בני!
 להכות והחלו התערבו לכר, כנראה שציפו

ש ילד של להגנתו כשיצאתי הילדים. את
 בריונים מספר התנפלו דם, זוב עד הוכה
 חברי רק הרצפה. על והפלוני הכוני עלי,

 המשטרה, למקום כשהניעה להצילני. הצליחו
היו. כלא הבריונים נעלמו שעה, חצי לאחר

ירוישליס הללי, אברהם

 מאד את המסמל האיש מי
מי תשי״ט? של רע-השנה

 המזנה איטז
תשי״ס

 מוגדל גליון הבא, בגליון
 יודיעו ראש־השנה, ערב של

 על הזה" ״העולם עורבי
 על ככתכת־ענק - בחירתם

ה אנשי על ובן איש-השנה
 המדיניות, המרחב, עולם,

 המשפט, הבלכלה, הבנסת,
הספ התיאטרון, האמנות,

 המדע, הדת, העתונות, רות,
ו האשה הספורט, הרפואה,

תשי״ט. של הצעיר האיש

1147 הזה העולם


