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 כח הופעה, רכוז, כושר טוב, זכרון
 לעבודה, מרץ הוק, רצון עצמי, שפוט
 סכסואליים קומפלכסים בישנות, רגשי

עם תתיעץ האלה הבעיות כל על
מריאן פרוס׳

אלנבי רח׳ ת״א,
4-7 1U-1
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מריאן פרוס
 אוטומטי באופן עונה אשר המכשיר

 האדם. לנפש הנוגעות השאלות כל על
 קביעת מקצוע, בחירת בעת חשוב

 וכר. וכר פסיכיות הפרעות
:לבדיקה הרשמה

 4—7 ,10—1 יום בכל
ת״א ,11 אלנבי רח׳
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פרידה רסיטלים
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 ירושלים י.מ.ק.א אולם 13.2 ל יום

לנוער אח״צ 4 שעה
ם ״אהל אולם 15.2 ר יום י כ א ־ ל ת

אח״צ. 4

 א. ק. מ. י. אולם 16.2 שבת מוצאי
בערב 9 שעה ירושלים

 ובתי הנוער בתנועות לנוער כרטיסים:
ירושלים - הספר

 1 עליה רח׳ מוסיקה, בי״מ תל־אביב,
ה״אהל״ וקופת

4450 טל. ארנון קולנוע ע״י ירושלים,

למכירה
 24x18 אדפטנר עם סמ׳ 30x24 צלמניה
 מ׳.0 36 צייזסטר באוביקטור מציידת
 ורפרודוקציות. לאטליה במיוחד מתאימה

 עבור 136 ד. ת. לפנות פרטים בדבר
״צלמוניה״.
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גרעין ת מי ע 
חר בל של הכללי העיון יום
 יתקיים כארץ הגרעין רי

 כגליל נאות־מרדבבי כמשק
.23־2־52 כיום העליץ,

*
 ובחיפה בתל־אביב ייפגשו החברים

 ויס־ אחרי־הצהרים ,22.2.52 ר, ביום
 בליל ייערך העיון יום למקום. יחד עו

 הביתה יחזרו החברים ובשבת. שבת
שבת. במוצאי
 בעיות על כללי דיון היום: תכנית

הר חברתיות, בעיות בירור הגרעין,
 החקלאי המרכז באי־כח מטעם צאות

והנח״ל.

*
ל הצטרפו שככר החכרים

 החפצים הכרים וכן גרעין,
 העיון ליום יירשמו להצטרף,

כמכ מהיום ימים שכוע תוך
 מערכת ע״י למזכירות, תב

 ,8 גליקסון רה׳ הזה, העולם
אכיב. תל ,136 ד. ת.

*
שמי עמהם לקחת יצטרכו החברים

 למכתב־ לצרף עליהם כן ואוכל. כות
 ל״י. 1.500 בסך הנסיעה דמי את יהם

שיי בחוזר יבואו מפורטות הוראות
שיירשמו. לחברים שלח

אופנועים תחרות
שדה) (תלאת

ע על בי דד הג ו ל הנ ש

ן ו ש מ ש ־ י ל ע ו ש
ת התחרות י ת נ ש  מטעם ה

 כיום תתקיים הזה״ ״העולם
 11 כשעה ,13.3.52 החמשי,
תל-אכיב, בסכיכות לפנה״צ,

 זוכה בו מרוץ, תהיה לא השנה. תחרות
 במהירות המסלול את שעובר המתחרה

 המתחרים תלאת־שדה. אלא ביותר, הרבה
 (כגון מסומנים קטעים של שורה •עברו
 חדים) סיבובים ירידות, תלולות, עליות
 לשגות או רגליהם את להוריד מבלי

 את תחייב שגיאה כל אחרת. שגיאה
 המתחרה בתחרות יזכה בנקודה. המתחרה

 ביותר. הקטן הנקודות מספר לו שיש
 לכוח או לסוג ביחס הגבלה כל אין

האופנועים.
ל חייבים בתחרות להשתתף החפצים

 ,20.2.52 יום עד שבועיים, תוך הירשם
 ,8 גליקסון רחוב הזה, העולם במערכת

 ל״י 2.500 סך ולצרף תל־אביב ,136 ד. ת.
 לירה חצי השתתפות, דמי אחת (לירה
 פיקדון אחת לירה המשתתפים, סמל עבור

הזינוק). עם לנרשם שיוחזר

ל כ מ
הברית ת1ארצ

סקם־אפיל רק לא
 אר״ מערב פני על עברו ושטפונות רעמים

 התנועה. כל את כמעט עצרו צות־הברית,
הפוליטי את לעצור יכלו לא הם גם אולם
 לסן־פרנציס־ שמיהרו הריפובליקאים, קאים

 הראשון בקרב אנשיהם את להעמיד כדי קו
הריפובליקאית. המועמדות על

ה טאפט, ״בוב״ של דודו בן קם ראשון
ל אתו וגמור כשמנוי הריאקציוני, מועמד
המת של ראשו על מוחצת מהלומה הנחית

 ישר ניגש אינגלס דוד אייק. הגדול, חרה
 מבט שלח המיקרופון, את חיבק הוא לעניין.
 ״אין :אמר הנאספים, בפוליטיקאים תוקפני

 שיש (במועמד גיבורים, בהערצת צורך לנו
 זו מפלגה אם וסקס־אפיל. חיצוני ברק לו)

 בתכונות הפוליטי עתידה את להמיר רוצה
 לבחור אלא לנו ואין מתה שהיא הרי אלה,

 הטקס על שיפקח נאה מראה בעל בקברן
האחרון.״
 השתררה בית־המלון של המרווח באולם

 הבינו הכל כף. מחא לא איש נבוכה. דומיה
 הגנרל על הוגנת בלתי התקפה נערכה שכאן

 בין באחדות תפגע זו ושמהלומה הנערץ,
אח יחדיו לעבוד שיצטרכו המפלגה פלגי כל
 של המערכה מנהל המועמד. שייבחר רי

 לודג׳, קאבוט הנרי הצעיר הסינטור אייק,
״אי : בשקט השיב ההזדמנות, את מיד תפס

 יש לאייק אחד. מועמד אף להתקיף רוצה ני
 לא האמריקאי הציבור על עצומה השפעה

 מספיק אין בלבד. חיצוני ברק לו שיש מפני
ב לבחור כדי בארצות־הברית ריפובליקאים

 בלבד. המפלגה אנשי על המקובל מועמד
ה הבוחרים בקולות גם לזכות יכול אייק
הכף.״ את שיכריעו מפלגתיים, בלתי

ה שבדו־קרב ברור היה הכינוס, כשננעל
 ובין הפועלים את שניצח הסינטור בין גדול

ניצחון. הגנרל נחל הנאצים, את שניצח הגנרל

בורמה
מי* לד• מ■

 הגייסות אחד מפקד מי, לי גנרל כאשר
שה הבין סין, בדרום קאי־צ׳ק צ׳יאנג של

 לגנראלי־ אבודה סין של עתידה על מערכה
אפשרו שלוש בין הברירה לו היתה סימו,

 ולהצטרף להסתלק (ב) להיכנע, (א) : יות
 פורמוזה, באי היפה) (ולאשתו לגנראליסימו

ולהמ בורמה של לטריטוריה לפלוש (ג) או
מאו. נגד פרטית במלחמה שם שיך
 לו היה וברור תוקפני, גנראל הוא מי לי

 תפס לבורמה, פלש הוא לעשות. עליו מה
 קשה שהגישה קנג־טונג, בשם הדרי איזור
 משם להגיח החל כאחד, העברים מכל אליו
 להרוג העממית, סין לתוך בפעם פעם מדי

הקומוניס חיי את ולהפוך מאו של בחייליו
לגיהנום. זו נידחת בפינה טים

 עוד אך מאו. בעיני חן מצא לא הדבר
 בורמה. ממשלת בעיני חן הדבר מצא פחות

 הנשק את לפרק עליה הבינלאומי החוק לפי
 יכולה היא אין אילם ולעצרם, הסינים מן

 התחייבותה, את למלא מאומה לעשות
ה במלחמת לראש מעל עד עסוקה בהיותה
 מאז בבורמה הנטושה הרב־צדדית אזרחים

לעצמאותה. זכתה
 מה זמן משך ישן. לחשבון פרעון

ה את מי לי מקבל מניין הצדדים כל תהו
או למחצה. סדיר לצבא גם הדרושה אספקה

 האזור זו. חידה גם נפתרה מהר חיש לם
 (סיאם), תאי עם גובל מי לי בידי התפוס
מ בורמה עם ישן חשבון לה שיש מדינה

 נאלצה השנייה העולם מלחמת שאחרי אחר
 קודם שייכים (שהיו מחוזות שני לה להחזיר

 לסיאם היפאנים ידי על ונמסרו לבורמה לכן
 הפולשים עם שלה הפעולה שיתוף תמורת

הדרו האספקה עברה סיאם דרך היפאניים).
שהגי שלמה סינית יחידה וכן מי׳ ללי שה
כתגבורת. מפורמוזה עה

 משפחתי ריב בגדר נשאר שהדבר זמן כל
ל גורם הדבר היה לא המדינות, שתי בין

ידי הסתננו בינתיים אולם רבה. כה מבוכה
 כמה : בעולם מהומה שגרמו סנסציוניות עות

 במטהו משרתים אמריקאים קצינים מאות
 ה־ בפעולתו חייליו את מדריכים מי, לי של

וה האנושי הציוד כן, על יתר בלתי־חוקית.
 על־ מאורגן לבורמה סיאם דרך העובר טכני

 בצ׳יאנג התומך חשאי, אמריקאי ארגון ידי
מאו. נגד קאי־צ׳ק

 אצ׳יסון דין החוץ שר הרים בוואשינגטון
 מפשע חף אדם של בג׳סטה ידיו, שתי את

לממשל שיש נמרצות הכחיש לשוא, הנחשד
בינ אולם המסתורי. הצבא עם עניין כל תו

(בי בראנגון האמריקאי שהשגריר נודע תיים
השגריר חברו, את בסתר האשים בורמה) רת

העולם
 ב״ שידו סיאם), (בירת בבאנקוק האמריקאי

 יחסים המקיימים הבורמאים, ואילו מעל.
 ב־ מכירה שסיאם (בעוד מאו עם דיפלומטיים

 הפנים־אמ־ העניין שכל טוענים צ׳יאנג),
ה שאם איימו הם להם. נוגע אינו ריקאי

יז המריבה, צבא את יסלקו לא אמריקאים
 לבורמה שייכנס מאו, של צבאו את הם מינו

פמלייתו. וכל מי לי את ויסלק

סין
התהילה דדך

 נזדעקו אוסטרליה לחופי קליפורניה מחופי
העמ סין ממשלת של הסחטנות על העתוניה

 : בן־דוד דוד הזה העולס כתב מודיע מית.
אוס (ארצות־הברית, בתפוצותיהם הסינים
מקב אינדונזיה) מלאייה, הודו, טרליה,

מוז הם בהם מהונג־קונג מכתבי־איום לים
 ניב״ כסף סכומי מייד ישלמו לא שאם הרים
 יומתו העממית סין נציגי של בידיהם ך־ים

בסין. קרוביהם
 זאת בדרך הוברחו ממעיט אומדן לפי

 סין ביבשת הגובלת הבריטית, להונג־קונג
 40 לפחות אליה, מעבר תחנת והמשמשת

דולאר. מיליון
 מיוחדת, בהודעה :העניין הואר השבוע

 מאו־טסה־טונג ממשלת שמה ומנומקת קצרה
הקו הסחטנות על המערב השמצת את לקלס

 סוחרים, 12 הועמדו שעה אותה מוניסטית.
ממו כולק אחד, ורב־חובל סטודנטים שלושה

 בהונג־קונג, בתי־משפט בגני לדין סיני, צא
וסידני. סינגפור

 של המסחר נציב וואנג־פה־הו, רב־המלמנר
 חוקיות בלתי בהעברות הואשם הונג־קונג,

סוח ושני (סין) שכנה למעצמה זר מטבע של
בשי ורצח בסחטנות הואשמו בסינגפור רים
 להיתרי דאגו הם סיני. רב־חובל עם תוף

 עשירים סינים של לקרוביהם מסין יציאה
ה באניית אותם העבירו לסין, מחוץ שחיו

 כלאו התהילה), (דרך מה־חיו־וה מותרות
 כשאב־ אותם והטביעו האניה בתחתית אותם

 דמי את שקיבלו אחר לרגליהם קשורות נים
הפדיון.

האוס בסידני התפוצצה האמיתית הפצצה
 פנג־וו הישיש הפירות סוחר כאשר טרלית
הסטו (שלושת ״הם; : ובגאווה בשקט הכריז

 ממשלת של אגרות־נצחון לי מכרו דנטים)
 שהן לירות, אלף 14ב־ אגרות קניתי העם.
 אתם אשר למולדתי נחוץ זה כסף כספי. רוב

 בדרך הכסף את לד״וציא יכולתי לא הרסתם.
הסחטנות.״ מסווה תחת מאשר אחרת

 סין קונסול של בראשותו חקירה וועדת
לפ כי אישרה פורמוזה) (ממשלת הלאומית

שנב מקרים שלושה כל מתוך בשניים חות
כס להעברת מסווה אך הסחטנות היתד, דקו
לסין. המעבירים, של הטוב מרצונם פים׳

 ,27 בן ממושקף סטודנט הו־וואנג, הכריז
 מאוסטרליה): (גירוש פסק־הדין שמיעת אחר
 הם סיניים סטודנטים שלושה !דבר ״אין

 רבבות כמה מאשר לסץ טובה יותר מתנה
מ להוציא יכוליה שהיינו נוספות לירות

!״ אוסטרליה

יוגוסלביה
ד צעירים זאב־ם בזו
 הזאב. הוא היוגוסלבים של החדש אויבם

 במידה הזאבים התרבו המלחמה ימות משך
 שכמעט למרות ראש. 5000כ־ שמנו עד רבה
 חזרו שעברה, בשנה הומת ביניהם שני כל

 משך נראו לא בהם לאיזורים הזאבים ושבו
 לקרבת אפילו הגיעו האחרונות, השנים 100

 האחרון הזאב הומת בו איזור בלגרד, הבירה
.1870ב־

 כואת במידה רצינית הפכה הזאבים מגפת
 נגד־זאביות ועדות להרכיב נאלצה שהממשלה

שהת הציידים 250 המדינה. מחוזות ברוב
 במיוחד הצליחו לא בזאבים למלחמה מסרו

הר לא קיבוצי למצוד כולם הופעלו וכאשר
 הוועדות, מסקנת זאבים. משלושה יותר גו

 והמסתי- ממשלה פקידי על־ידי המתנהלות
 ושוטרים מקצועיים ציידים ביערנים, עות

בזא לטפל ביותר הטובה הדרך :מזמינים
הממש תגובת במלכודות. הקשתם היא בים
מלכו של יחידות אלפי לייצר הוראה : לה

תקן. דות
 הזאבים נגד המסע של הצלחת־יתר לשם
 לירות) 6(כ־ דינר 5000 של סרס על הוכרז

 הוועדה. בפני ומובא הניצוד הרוג זאב לכל
 יותר: נמוך פרס נקבע הצעירים לזאבים אולם
הזאבים :הסיבה לירות). 4(כ־ דינר 3000

 כי בריחה ביכולת מצטיינים אינם הצעירים
 על המקל דבר ביותר, רגליים קלי אינם הם

צידם.

14
745 מס׳ הזה״, העולם


