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ת טוטו רו בחי
שי גסך לזכות תוכל נכון, ניחשת אם חכאה. ככנסת מפלגה כל תקכל צירים כמה לנחש רק עליך

1 0 0 רפתות ר״■ 0
ז התחרות תקנות ואלה V  ועדת־ עומרת שבראשו עצמאי, גווי הוא בחירות מומו •
הזה״. ם5״העו ונציג עורך־דיז מוסמר, רואה־חשבוז — נאמנים

 אשר מיוחדת, דואר לתיבת יישלחו הניחושים טופסי בל •
ה הנאמנים. ועדת בפילוח רואה־ההשבח, בידי מופקד מפתחה
התחרות. לסיום ער בבנק, מיוהדת בכספה יופקדו טפסים

 שבוע, באותו שנתקבלו הניחושים סיכום ייעדר שבוע טדי •
 משלוש אחת כל בו וכתה אשר הממוצע הצירים מספר וייקבע

 קלע ניחושו אשר המנחש בראש. שבוע אותו שצעדו המפלגות
 של פרם יקבל — ביותר אליו התקרב או — זה לממוצע בדיוק

 ביניהם. הפרם יוגרל באלה, אחדים ניחושים יגיעו אם ל״י. 50
הגדול. הפרם מקבלת מקבלו את תפסול לא זה פרם קבלת

 התחרות במשרד שיתקבלו הניהושים כל בתחרות ישתתפו •
 לא זה מועד לאחר שיגיעו ניחושים בכלל. ועד 2.11.59 יום ער

להיפתח. מבלי לבעליהם ויוחזרו בתחרות ישותפו
 הט־ המספר את נכונה שינחש המשתתף הנדול בפרם יזכה •

 נבוז מניחוש יותר יהיו אם המפלגות. כל של הצירים של דוייק
שולחיהם. בין שווה במידה הפרם יחולק אחד,
 הניחוש בעל בפרם יזכה נכון, מלא ניחוש יתקבל לא אם •

 הצירים מספר את נכונה שניחש זה כלומר: — ביותר הקרוב
 אחדים מנחשים יהיו אם ביותר. הגדול המפלגות מכפר של

שווה. באופן ניניהם הפרם יחולק כאלה,

תתנוהמה! אל
קו ל״י 50 ענ חד יו א שתתפי ל השבוע! ממ
 הטוטו טופס אמנם ל״י. 50 של השבועי בפרס שזכה הוא זו בתמונה המופיע חזוג

 ,28 בן צבר נתן, אך חיפה, ,25 ארלוזורוב מרחוב זהבי, נתן של שמו על נשלח
 מקצועו, לפי צבעי שהוא זהבי, תמר. אשתו עם יחד עשה המלאכה את כי הודה
 באהדתו, דווקא התחשב לא הניחושים קביעת בשעת אך מושבע. מפ״מ אוהד הינו

 מר על־ידי שנקבע הניחושים, של השבועי הממוצע הקר. הפוליטי בהגיון כי־אס
 המפלגות שלוש כי הראה בחירות״, ״טוטו ונאמן מוסמך רואה־חשבון היגר, יעקב

 19 — חרות קולות, 37 — מפא״י הן: השבועית הניחושים טבלת בראש הצועדות
למטרה. בדיוק קלע זהבי הזוג של ניחושו קולות. 11 — הכלליים הציונים קולות,

nm ך שות: עלי לע
 כבחי■ מפלגה כל תקבל צירים כמה נחש •

ההש כטופס זאת ורשום הכאה, לכנסת רות
 500 צרף מחיקות. ללא כרור, ככתכ-יד תתפות
 הזה העולם לפקודת ככולים) לא (אך פרוטה
 ל״טוטד סגורה במעטפה אותו ושרה כע״מ

תל־אכים." ,3306 ד. ת. כחירות,
 ניחושך, קכלת על אישור לקכל כרצונך אם •

אותם ושלח זהה כצורה הטפסים שני את מלא

 הימני לטופס התחרות. להנהלת אחת כמעטפה
 מעטפה צרף השני לטופס פרוטה, 500 צרף

 הטוטו הנהלת כתוכתך. את הנושאת מכויילת
ו השמאלי הטופס על חותמתה את תטכיע
לך. תחזירו

 - אחד מניחוש יותר לשלוח רשאי אתה •
 טופס על־גכי כתוב יהיה ניחוש שכל כתנאי

הזה״. ״העולם מתוך השתתפות

היום! עוד ושלח כאן גזור

טו5 טב ת טו רו העולם של בחי 5 טבהזה׳ .
ת״א ,3306 ד. ת.

 השולח שם

—כתובתו

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

___כתובתו

 ומבקש כתובתי, נושאת מבויילת׳ מעטפה בזה מצרף הריני
שלי. מטופס־הניחושים מדוייק העתק שהוא זה, טופס לי להחזיר

לעירעור. תינתן לא וקביעתה ועדת־הנאמנים, ע״י ייקבע הזוכה

ר | פ ס ם מ י ר י צ  ה
rvvi בכנסת | ד,־ווו בכנסת | ה ג ל פ מ ה

I 40 | מפא״י - א
I 11 1 דתייס-לאומיים - כ
I 6 I ת חזי ד- תורתית דמית ג
I 15 | החרות תנועת - ח
I 9  1 מפ״ם - מ
I 5 | פרוגרסיכים - פ
I 13 | - כלליים ציונים צ.
I 6 I הקומוניסטית המפלגה - ק
I 10 ן אחדות־העבודה - ת
I 5 | הערכיות הרשימות כל
I — ן הרשימות שאר בל
120 ן 120 | כםך־הכל

במדינה
)4 מעמוד (המשך
 להם. חשוב שזה שיכנעוהו הערביים ידידיו

הסכים. הוא לכן
 הכוח תנועת בעיות. תהיינה לא

 שסרבן־המלחמה אחר התפרסמה השלישי
 ממהר שטיין אליה. הצטרף זכרוני אמנון

 סרבני־מלחמה. לא ״אנחנו ממנו. להסתייג
 יהיה לא השלישי הכוח של במשטר אבל

 בעיות תהיינה לא בצה״ל, צורך פשוט
בטחוניות.״

 זכרוני של שהעמדתו חושב, אינו הוא
ה את מרתיעה ברשימה השני במקום

 ורציני,״ טוב בחור הוא ״אמנון בוחרים.
שטיין. קובע
 גם מדוע להסביר טובה סיבה לשטיין יש

 תנועתו, לעקרונות מסכימים שאינם אנשים,
ש היחידים ״אנחנו עבורה. להצביע חייבים
 אזרחיים,״ וגירושין בנישואין תומכים באמת

 הישן המעיל את פושט כשהוא קובע, הוא
 בנו, תומכים שלא אנשים ״ואותם שלו.

 מספיק יש שלמפלגותיהם לדעת צריכים
 את לנו לתת יכולים הם בכנסת. צירים

קולותיהם.״
מדב ישתכנעו הבוחרים כל אם יהיה מה

 לא ואז קולותיהם את לו ימסרו ריו,
בכנ נציגות האמיתיות למפלגותיהם תהיה
 עורך־הדין קיימת. לא כזאת דאגה סת?

 מהסבריו ישתכנעו כולם לא כי סבור שטיין
בעתונות.

חינוך
ב אולטימטום אבי תל־ ב

 המתישבים אמרו ייצוג,״ בלי מיסיס ״אין
 אותם וזרקו האנגלים לשליטיהם באמריקה

 תוארים,״ בלי לימודים ״אין היבשת. מן
 ו/או הפקולטה תלמידי 350 השבוע הודיעו
ב לביקורת־חשבונות הקורם ו/או המכון

 בתל־ וכלכלה למשפט הגבוה הספר בית
 החליטה 1957 יולי בחודש עוד כי אביב.

 להעניק המוסד של האקדמאית הנשיאות
ה ארבע כל לבוגרי אקדמאיים תוארים

 מדעי־ ,כלכלה אז: קיימות שהיו פקולטות
ומשפט. ביקורת, החברה,

 התלמידים ובין הנשיאות בין היחסים
 זמן באותו פתחו יחד מצוינים. אז היו

ב לזכות כדי דעת־הקהל על בהסתערות
הח לרחובות, יצאו סטודנטים מלאה. הכרה
 למען עצומות על ושבים עוברים תימו

הצ לכנסת הגישה מיוחדת ועדה ההכרה.
מוס מספר לעוד מלאה בהכרה שצידדו עות
והטכ בירושלים האוניברסיטה מלבד דות
ניון.

 ועלה צף ההכרה על המאבק כדי תוך
 העברית האוניברסיטה עם מיזוג של הרעיון

 התלמידים שהספיקו לפני עוד בירושלים.
 קם כבר החדש, הרעיון את לעכל עצמם

 של סניף הפך התל־אביבי המוסד ההסכם.
 אולם בירושלים, למדעי־החברה בית־הספר

 הסטטוס על לשמור הבטיחה האוניברסיטה
קוו.

ר ש טוב היה זה מתערב. אינו ה
 כלכלה, הפקולטות: שלוש תלמידי בשביל
ה לתלמידי רע היה זה וחברה. משפט

 והחברה המשפט הכלכלה, לתלמידי ביקורת.
 אוניברסיטה). (בוגר א. ב. של התואר הובטח

 בתעודה׳ להסתפק היד, הביקורת תלמידי על
דב כמה נשתנו זאת בכל תואר. שום בלי
 בוטל, פקולטה השם לביקורת. בפקולטה רים
 תכנית יותר: עוד חשוב קורס. להיות הפך

 הבחינות לצרכי מותאמת שהיתר, הלימודים,
 התוצאה: כליל. שונתה רואי־חשבון, במועצת

 ניגשים שהיו התלמידים עבודה. שנת הפסד
 שנות שתי לאחר לבחינות־הביניים קודם

 בהתמחות, השלישית בשנה ומתחילים לימוד
 הבחינות אחרי עד לחכות מעתה יצטרכו

השלישית. בשנה
תת אשר החדשה, הלימודים שנת לקראת

ה תלמידי התארגנו נובמבר, באמצע חיל
ה לנשיאות אולטימטום הגישו ביקורת,

דרישות שלוש ובו אקדמאית
פקולטה, של ולמעמד לשם חזרה •
שהובטח; האקדמאי התואר הענקת •
ה לתכנית הלימודים תכנית התאמת •

רואי־חשבון. מועצת של בחינות
 פנו ברירה מחוסר קיבלו. לא תשובה

 שיקבל ביקשו ארן, זלמן החינוך שר אל
 שהגיעה התשובה דחוף. לראיון נציגיהם את

 ופסקנית: קצרה היתה החינוך שר מלשכת
 בעדנים להתערב נוהג אינו החינוך ״שר

אקדמאיים.״
 החינוך שר כי לודאי קרוב זאת בכל

 שבועות, מספר בעוד ממנהגו לסטות יאלץ
האח הצעד כי אקדמאיים. בעדנים להתערב

 אם לעשות, הביקורת תלמידי שעומדים רון
 לשנת אייהרשמר, הוא תביעותיהם, ייענו לא

הבאה. הלימודים

ו 151 הזה העולם8


