
ה״ ״העולם פותח זה בגליון  מהשבוע החל הרביעית. לכנסת הבחירות לקראת חסר־תקדים, כמיפעל הז
כמפעל להשתתף הזה" ״העולם לקוראי המאפשר טופס שבוע מדי יפורסם הבחירות, לערב ועד ת טוטו רו חי ב

ת מפלגה כל תקכל צירים כמה לנחש רק עליך ס שת אם הכאה. ככנ של כסך לזכות תוכל נכון, ניח לפחות ל״■ 1000
אי ואלה ת: תנ רו ח ת ה

לא זר, מועד לאחר שיגיעו ניחושים בכלל. ועד 2.11.59 יום עד הזה״. ״העולם ונציג עורד־דיז מוסמר, רואה־חשבוז — נאמנים התחרות במשרד שיתקבלו הניחושים כל בתחרות ישתתפו • ועדת־ עומדת שבראשו עצמאי, גור הוא בחירות טוטו • להיפתח. מבלי לבעליהם ויוחזרו בתחרות ישותפו אשר מיוחדת, דואר לתיבת יישלחו הניחושים טופסי כל • המ המספר את נכונה שינחש המשתהה הנדול בפרס יזכה • ה־ הנאמנים. ועדת בפיקוח רואה־החשבוז, בירי מופקד מפתחה נכח מניחוש יותר יהיו אם המפלנות. כל של הצירים של דוייק התחרות. לסיום עד בבנק, מיוחדת בכספה יופקדו טפסים שולחיהם. ביו שווה במידה הפרם יחולק אחד, שבוע, באותו שנתקבלו הניחושים סיכום ייערד שבוע מדי • הגדול. הפרם מקבלת מקבלו את תפסול לא זה פרם קבלת שווה. באופז ביניהם הפרם יחולק כאלה, ביניהם. הפרם יוגרל כאלה, אחרים ניחושים יגיעו אם ל״י. 50 אחדים מנחשים יהיו אם ביותר. הגדול המפלגות מספר של של פרס יקבל — ביותר אליו התקרב או — זה לממוצע בדיוק הצירים מספר את נכונה שניחש זה כלומר: — ביותר הקרוב קלע ניחושו אשר המנחש בראש. שבוע אותו שצעדו המפלגות הניחוש בעל בפרס יזכה נכוז, מלא ניחוש יתקבל לא אם • משלוש אחת כל בו זכתה אשר הממוצע הצירים מספר וייקבע
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ש • מני לטופס התחרות. להנהלת אחת כמעטפה ככחי■ מפלגה כל תקכל צירים כמה נח  הי

 מעטפה צרף השני לטופס פרוטה, 500 צרף ההש־ בטופס זאת ורשום הבאה, לכנסת רות
ת שאת מכויילת 500 צרף מחיקות. ללא ברור, בכתב־יד תתפו ת הנו  הטוטו הנהלת כתוכתף. א
ע הזה העולם לפקודת כבולים) לא (אך פרוטה ת תטבי  ד השמאלי הטופס על חותמתה א
תו ושלח בע׳׳מ טד סגורה במעטפה או לך. תחזירו ל״טו

ש יותר לשלוח רשאי אתה • תל־אכיב.״ ,3306 ד. ת. בחירות, — יאח מניחו
אי ניחושך, קבלת על אישור לקבל כרצונך אם • תנ  טופס על־גכי כתוב יהיה ניחוש שכל כ

ת אותם ושלח זהה בצורה הטפסים שני את מלא שתתפו הזה". ״העולם מתוך ה
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................................. השולח שם ............................................._.............השולח שם
כתובתו כתובתו

 ומבקש כתובתי, נושאת מבויילת, מעטפה בזד, מצרף הריני
 שלי. מטופס־חניחושים מדוייק העתק שהוא זה, טופס לי להחזיר
לעירעור. תינתן לא וקביעתה ,ועדת־ד,נאמנים ע״י ייקבע הזוכה

 בחירות. בטוטו להשתתף הזכות תמורת פרוטה 500 מצרף הריני
 החלטת הטוטו. תנאי לפי ועדת־ד,נאמנים, ע״י ייקבע הזוכה
המפלגות: צירי למספר ניחושי והרי לעירעור. ניתנת אינה הועדה

צירים מם׳ | המפלגה צירים מס׳ | המפלגה
ן מפא״י - א ן מפא״י - א
ת המפלגה - כ תי | הלאומית הד ת המפלגה - כ תי ן הלאומית הד
ת - ד ת חזי תי ת ד ן תורתי ת - ד ת חזי תי ת ד ן תורתי
ת תנועת - ח ן חרו ן חרות תנועת - ח
-ן מפ״ם - מ ן מפ״ם - מ
ן הפרוגרסיבית המפלגה - פ ן הפרוגרסיבית המפלגה - פ
| כלליים ציונים - צ ן כלליים ציונים - צ
ן הקומוניסטית המפלגה - ק ן הקומוניסטית המפלגה - ק

ת ו ד ח א - ן העבודה ת ת - ת | העבודה אחדו
| הלאומית הספרדית המפלגה | הלאומית הספרדית המפלגה
| הספרדי הלאומי האיחוד | הספרדי הלאומי האיחוד

| אפריקה צפון עולי ליכוד ארגון | אפריקה צפון עולי ליכוד ארגון
ת צפון רשימה ן כלתי־תלויה אפריקאי ת צפון רשימה ן בלתי־תלויה אפריקאי
| חדשה עליה תנועת ן חדשה עליה תנועת

ת ם התאחדו ן התימני ת ם התאחדו | התימני
ן הנאצים ונפגעי הנכים ארגון | הנזיעים ונפגעי הנכים ארגון
ן הבונד | הבונד
ן השלישי הכוח | השלישי הכוח

ן המולדת תנועת עת ן המולדת תנו
| העולמית ישראל כנסת | העולמית ישראל כנסת

| הערכית* העבודה מפלגת 1 הערכית* העבודה מפלגת
ן ופיתוח* חקלאות ן ופיתוח* חקלאות
ת רשימה ן ישראל* לערביי עצמאי ת רשימה | ישראל* לערביי עצמאי

| והעבודה* הקידמה ן והעבודה* הקידמח
ן והאחוה* השיתוף | והאחוה* השיתוף

ן ופיתוח* קידמה | ופיתוח* קידמה
120 ן סך־הכל 120 ן סך־הכל

ערבית. רשימה * ערבית. רשימה *

במדינה
אסיפות

ם בזיי ד ל ע□ מ ה ק ה
 התקיימו חשובות בחירות אסיפות שתי
 שני עמדו במרכזן תל־אביב. במרחב השבוע

 לא למדינאים, שהפכו לשעבר אלילי־בטחון
 בהם המפוארים הימים מן להינתק יכלו

ה במערכה מכריעים בתפקידים שימשו
 העברי הציבור מרבית על ביותר אהודה
הבסחון. — בארץ

 שבי• הזח״, ,,העולם כתב מדווח
 בעצרת־עם כערב שישי ביום הר

:אחדות־העכודה מטעם מיוחדת
 כחולות חולצות לובשי של רבות חבורות

 אחת קבוצה צרחנית. בשירה ביניהן התחרו
 עמה הביאה חבריה, בגרונות הסתפקה לא

 במיוחד התעניינו המזמרים מזרחי. תוף־יד
 הסיסמה — הערב של הרשמית במנגינה

 קראה הבמה, על תלויה שהיתר, המפוארת
 בעד להצביע מולדתו את שאוהב מי לכל

אחדות־ד,עבודה.
 את שנשאר, מיוחדת, עצרת זו היתד,
 איכפת ״כן, המובהקת: הפלמ״חית הסיסמה

 לא הכרזה, לנושאי איכפת בדיוק מה לנו.״
ש הצעירים מבין רבים לאיש. ידוע היד,

 בשאלה התעניינו לא גם לאסיפה נקראו
העמוקה. הריטורית

 לא בזמן, תתחיל לא העצרת כי כשהתברר
 החולצות לובשי בשורות לצער הדבר גרם

 הצעירים לכנס שבאו הזקנים גם הכחולות.
 המובילים השבילים אחד על התרגשו. לא

 הלבן, הזקן בעל זרובבל יעקב עמד לבמה
 שהוא אף על הראש, על עומד אינו כי סיפר
מבן־גוריון. יותר רב זמן בהתעמלות עוסק

 את השתיקה הכנס דברני של הופעתם
 אלילי פעם שהיו מי עלו הבמה על הקהל.
 שתיים על המהלכות אגדות נשארו הנוער,
החדש. תדור בקרב

 מהרשק. (״הפולימרוק״) בני היה הראשון
 בבדיחות־דעת סיפר מלחמה, הכריז הוא

 ישראל של ביותר הקשה האויב כי גלותית
 הוא השתכנע. לא הקהל האדישות. היא

 גרעינים בינתיים פיצח אחר, למשהו חיכה
קלויים.

 מושך כשהוא שיכנע. לא השני הנואם גם
 גברית הבעה לפניו ומשודר, בלוריתו את

 את הצעיר לדור גורי חיים סיפר מוגזמת,
 .1923 בשנת נולד כי גילה חייו, קורות
 גרם כפיות ענודות קיבוצאיות לשתי לפחות

 ארוכות דקות כמה במשך רב. ענין גורי
 המשורר של גילו חשבון את הללו עשו

 בן שהוא המוטעית למסקנה הגיעו הצעיר,
במל להיות כבר הספיק הוא איך ,,אז .26

 מהן. אחת שאלה משורר?״ השיחרור חמת
 משורר ״אצל השניה, השיבה יש,״ ״מה

הגיל.״ חשוב לא
 מחבר של גילו חשבון את עשה שלא מי
 מוכרח היה לא גופותינו, מוסלות הנה

 על המשורר. של חייו תולדות את לשמוע
 אחדות־ סדרני שעה אותה נאבקו היציע

 מפריעי־סדר של דלילה שורד, עם העבודה
להשתיקם. מחיר בכל ניסו חרות, חסידי

 של תורו כשהגיע רק להתחנף. כלי
הש לו, איכפת מה לומר השלישי הנואם
 הם למיפגן. שבאו הצעירים* אלף תתקו

 צפת, לכובש איכפת מה לדעת סקרנים היו
 האחרונות בשנים שהפך ואבו־עגילה, אילת
 יגאל עמד שזוף־פנים אפור. מפלגתי עסקן
ה מתעניין במה התפלא הבמה, על אלון
 פוליטיקה. על לשמוע רוצה אינו אם נוער,
 תוכחה בפי יש אליכם, אתחנף לא ״אני
הצהיר. אליכם,״ קשה

 אותות מביע הקהל החל דקות עשר אחרי
 בטיפול המנוסה אלון, יגאל אולם שיעמוד

המיק אל התקרב הוא נבהל. לא בנוער,
 ״חבריא!״ צרוד: בקול לתוכו רעם רופון,

ה עשר במשך כללית, היתד, ההתעוררות
 אחדות־ד,עבודה צעירי הקשיבו הבאות דקות

האגדות. אלוף של לדבריו
 מה רבה בהתרגשות לקהל סיפר האלוף

 הכל, זה הפער זה? מה הפער. לו: איכפת
 והכלכלה וההרגשה הבטחון זה יגאל. קבע

 למלה מרכאות שמנו ״אנחנו וההתיישבות.
 הזמן הגיע ״עכשיו אלון. קרא ציונות,״

 את נסלק אנחנו ציונים, פעם שוב להיות
. המדכאות.״

 כשסיים הגיע הצעירים של הגדול הרגע
 מח־ בשירה פרצו הם דבריו. את האלוף

 ה־ המנון של ומלאה־חשיבות רישת־אוזניים
 הקשיב לא לאכזבתם דום. עמדו פלמ״ח,

 הבמה. על להתרוצץ המשיך לשיר, יגאל
 בידו תפס הוא המצב. את הציל גורי חיים

 את לכבד ממנו ביקש אלון, יגאל את
ההימנון.

ם פיו־סומים ב לפרס. סטטיסטיי

טקוסזת. 1600 חאולט: קימל •
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