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 ארגון על לך הודענו שבועות ארבעה לפני
 שועלי גביע על השלישית האופנועים תחרות
 לתחרות, להזמינך מתכבדים אנו עתה שמשון.

מודעה). (ראה הבא, רביעי ביום שתתקיים
המאר חיפשו הקודמות התחרויות בשתי

ה התכונות לו תהיינה אשר מסלול גנים
 גם יימצא ואשר אופנועים לתחרות דרושות

 להגיע יוכל שהקהל מנת על לעיר, קרוב
 וראשונה בראש היו המארגנים, אך בקלות.

 בראש כמובן, היתד, ודאגתם — ספורטאים
 יהיה שהמסלול דאגו הם לספורט. וראשונה

 מסוכן מגוון, :שמשון שועלי לשם ראוי
לפינה. נדחקה הקהל נוחיות וקשה.

 מרוצי־שדה שני יום אותו נערכו כתוצאה
ל ואחד לאופנועים אחד ומעיפים: קשים

 התלולות הגבעות פני על שטיפסו צופים,
באופנועים. לחזות כדי

 התחרות מארגני התכנסו כאשר השנה,
 אדיר, שלמה על הטילו הראשונה, לישיבתם

 שלמה ועל הצבא, מן בינתיים שהשתחרר
הקו התחרות של הטכני המארגן ויסברודה,

 המינוי עם יחד חדש. מסלול לחפש דמת,
 : הדרוש המסלול סוג על הוראות גם נמסרו
ל ומעל מגוון. מכשולים, זרוע לעיר, קרוב

מב כולו לראותו יכול שהקהל מסלול — כל
 ?״ הכל ״זה למקום. ממקום להתרוצץ לי

 קרחון איזה גם רוצים ״אינכם אדיר. שאל
?״ גיוון ליתר שנים או

 רצויים יהיו לו, אמרנו שנים, או קרחון
מיוחדת. בטרחה קשורים יהיו לא אם ביותר,

 היה פעם מדי רבים. שבועות עברו מאז
 ״ה״ על מספר המחפשים, משני אחד נכנס

 הבחינות, מכל מתאים הוא :שמצא מקום
 — הראשונות בהכנות מיד להתחיל אפשר

 פרט על לתתר מוכנה המארגנת הועדה אם
מתעק הועדה היתד, תמיד מדרישותיה. קטן
 המקום יהיה והדגישה, חזרה הפעם, שת.

הבחינות. מכל מתאים
 לעיר, קרוב :המקום נמצא באמת לבסוף

 מגוון, מסלול בקלות, אליו להגיע אפשר
לר מיד יצאנו לצופים. מצויין ראיה שדה
והמיכשולים. המסלול נקבעו אותו, אות

 האחרונה, השנה של לזו בדומה התחרות,
להדגים הרוכב יצטרך בה תלאת־שדה, תהיה

לע עליו יהיה אופנועו. על מוחלטת שליטה
טב מכשולים המהווים מסומנים, קטעים בור
האופ מן לרדת מבלי מלאכותיים, או עיים
שיש שגיאה כל באדמה. ברגלו לנגוע או נוע
ל נקודות תצבור המכשול מעבר בשעת גה

 הקטן הנקודות מספר בעל הרוכב, חובתו.
יזכה. ביותר,

 ישיגו אשר אחד מאיש יותר שיהיו במקרה
תח ביניהם תיערך נקודות, מספר אותו את

 הנסיעה, מהירות גם תיקבע בה נוספת, רות
הרגילות. הנקודות על נוסף

תוכני את וויסברודה אדיר הגישו כאשר
 כאלה הועדה חברי בין היו עוד הסופית תם

 סבת. משהו,״ ״חסר שבעי־רצון. היו שלא
 רק קשור יהיה שלא אחד מכשול עוד ״דרוש

הרוכב.״ אופי את יבחון גם אלא ברכיבה
 כך שחשבו אלה כי לדעת אולי, אותך, יענין

 האום־ אופנוע. רוכבי שאינם אלה דתקא היו
 כל את כלל שהמסלול סברו שבועדה נענים

הדרושים. הקשיים
התוכ שלפי העיר כשמישהו הוכרע הדבר

ביו אהוד לא מספר מכשולים, 13 ישנם נית
 שחצי רוצים אינכם ״אם ספורטאים. על תר

להו צריך גלגל, או רגל ישברו המשתתפים
 מחייב היה ההגיון הכריז. מכשול,״ עוד סיף

 הספורטאי הדם אך — אחד מכשול הסרת
 קטע — 14 מס׳ מכשול נוסף הסכים• לא
קטן. אגם ובסופו בוץ של

במקו לשבת הקהל יוכל התחרות כל משך
 שיהיה מבלי המכשולים, 14 את ולראות מו
 עודף בעלי לצופים להתרוצץ. צורך כל לו

הו אחד, במקום לעמוד יכולים שאינם מרץ,
 אשר המסלול, מן רחוק פתוח, שדה גם כן
 להפריע מבלי נפשם, כאוות לרוץ יוכלו בו

לתחרות.

 יוצאת אליך, השלוחה הזמנתנו עם יחד
 כל את עשו התחרות מארגני בקשה. גם

מבחי גם תצליח שהתחרות ביכולתם אשר
 הצופה. אתה, מבחינתך וגם הרוכבים נת

ומש סדר של מידת־מה גם דרושה כך לשם
 המיפעל, הצלחת עם יחד וזה, עצמית. מעת

בך. דבר, של בסופו תלוי,

מכתבים
ושעשועים לחם

ל סמל משום בו היה )801( הזה העולם הרכב
 בלטו האבטלה, על הריפורטנ׳ה בצד במדינה. מצב

בפו לחנוג■ כסה להם נותר שעוד אלה תמונות
 שה.היר מאיר. העסקים איש עמד לכולם מעל רים.

 נם פתוח הוא האם לכל. פתוח ההצלחה שסולם
? למובטלים

תל־אביב רובינפלד, גדעון
 אי־ ביקר מאיר העסקים איש אם יודע אינני

 על הם זו ארץ על מושגיו הברית. בארצות פעם
 שרבים הוא נכון מהמציאות. תלושים פנים כל

כ שהתעשרו המספרים האמריקאים המיליונרים
 גרוטאות. קניית או נעלים שרוכי ממכירת תוצאה

 התעשרו. שכבר לאחר לספר להם שנוח ספור זהו
 כספם את שירשו או ;לנמרי אחרת היא האמת

מני ישירה כתוצאה שהתעשרו או אותו. והגדילו
אחרים. של עמלם צול

 מיליונר להיות הממוצע האמריקאי של חלומו
 לו נורם אם כי עבודתו פריון את מנביר אינו

 רמת להשיג כדי עבודתו בכוח חייו כל את למשכן
חברו. או שכנו של מזו נבוהה חיים

ירושל־מ בקר, צבי

 מדי פחות : היא בארץ החופשית היוזמה ...צרת
דפ־ אפילו אולי חופש. מדי יותר הרבה יוזמה,.

קרות.
פתת־תקוה רוכל, גדעון

הכל לבעיות שונים פתרונות המציעים אלה כל
אליע וח״כ מאיר בנימין כנון המדינה, של כליות

לח מתעלמים )801 ,798 הזה (העולם ליבנה זר
חו :הישראלית הכלכלה של היסוד ממחלת לוטין

גלם. חומרי סר
מס לבסס שאפשר אותי ישכנע לא כלכלן שום

 אחרות מארצות נלם המרי קבלת על ותעשיה חר
בהתח ביחוד יותר. עוד רחוקות לארצות ושיחקם

 נבזה העבודה שכר :נוספות עובדות בשתי שב
השכנות. הארצות עם היחסים וניתוק

ה ודפ ברלין, צבי
מיותרת בקורת

 בכל ומוסדותיה המרינה את לננח רצונכם
 נבול. כל עובר נאותה, ובלתי נאותה הזדמנות,

 )801 הזה (העולם האבטלה על שלכם ברפורטנ׳ה
 העבודות בביצוע הפרודוקטיביות חוסר על כתבתם

הציבוריות.
 סו!ז סוף ז לרעוב לפועלים שיתנו ? רציתם מה

שהיא איזו מביאות זאת בכל הציבוריות העבודות

להת מובטלים למספר ומאפשרות למדינה. תועלת
. בקושי. נם ולו קיים,  ירושלים כהן, שלום

של באוביקטיביות לבכם אומץ את הוכחתם שוב
 ת בע על האמת את קראתי הראשונה הפעם זו כם.

 את לעצם כשעשיתי נחרדתי לבעיה. מוצאת שלה חיםי אי דיפי׳ייז׳ ועל האבטלה
נ בקרבנו להיות עלולים הבאה שבעונה הסיכום

._ ללחם• רעבים אלף 20 פחות

מכחיש? מי
 ה״ ז ש הודעתו על יניב הזה שהעולם מצפה אני

 ידיעת כאילו בהדור. שהופיעה לבון. פנחס שר
 לפי- הכלליים הציונים דרישת בדבר הזה העולם

משוקץ״. ,שקר היא שרת משה טורי
 אביב תל לנגמן, חיים

 המשתדל לבון, לשר הזד, העולם אהדת נל
ניסיז הזה העולם אין אולם חברו. על להגן

 הציו־ מצד שתבוא זו היא זה במקרה חשבזן
נמסיה. לא בזאת הכחשה בל הכלליים. םינ

? אשם מי
 (העולם החוץ מדיניות על כתבותיכם מקריאת

 ה־ בניתוק האשם כי 'חשוב היה אפשר )799 הזה
 נם שרת משה הוא המועצות, ברית עם יחפים

ה שעושה המעשים הם מה שלו. החוץ מדיניות
? תמה כבשה הם הרוסים האם ? מצדו קרמלין

 ירושלים גור־אריה, נח
 אינם בודאי היוסים אשנב מי אינה הבעיה

חייבת הישראלית הכבשה דוב. אלא כבשה,
בזה. להתחגסב
אורן לפני ישראלי אורן

 הזה עלי(העולפ שכתבתם הרשימה על לכם תודה
 ש־ אמרתם אחת: טעות לתקן ברצוני אולם ).801

 כתבתם כר ואחר פראג, משפט אחרי אותי אסרו
 השני הפרט שנה. במשך בבית־הסוהר שישבתי

 מכאן אך חודש). 14 בבית״הסואר (ישבתי נכון
ב זמן אותי אסרו מוטעה. הראשון שהפרט  לסג• ו
, פראג. משפט תל־אביב קפלן, אנטון

 אהוד יכולים האם קפלו. אנטון של המקרה לאחר
 אנטישמיות על לדבר ישראל משטרת או אבריאל
, ? בפראג פתזדתקוה ביטל, משה

 יש האם זו. טרנדיה על קראתי כאשר נדהמתי
 היהו־ אם בעולם, אנטישמיות ששוררת להתפלא

 באי־ הנמצאים נרים כלפי כך מתנהנים עצמם דים
 הועלתה לא זו חמורה שטרנדיה הוא המענין ;צם
 הם האם ישראל. במדינת יומי עתון שום דפי על

ן מתבישים
בת־ים שולמן, מרים

הנעדרים
 טו־ היתה )801 הזה (העולם אילת על רשימתכם

 את שנתנו שאלו להזכיר ששכחתם רק חבל בה.
 נא שרינ) נחום אלון, (ינאל ישראל למדינת אילת

לחנינות. כלל הוזמנו
גן רמת־ מערבי, יואב

הוזמן, אלון האלוף טועה. מערבי הקויא
להתפנות. הצליח לא

ההוליכודי המין
 ע■, אזמרים היו מה לתחיה הרומאים קמו לו
? קוו־ואדים ששמה זו מנוחכת הצגה

תל־אביב גבריאלי, יוסף
£גתגמז 0 x$^

 נתתיז )800 זזזוז (וזעולם קולנוע על בכתבתכם
 זו תמונה .1912 משנת קלרמן אנט של תמונה
 להסעיר יכול היה מה צחוק. לידי אותי הביאה

? בנופה הקהל את
שמן בן סטוריביצקי, מיכאל

הסבא. את שאל
ה בנוער מאד שלילי צד להאיר הצלחתם היטב
 הקוליוע של שחקנים מפסבדו המסתנוור ישראלי

 כקב זול. וחיקוי טפשית הערצה אחריו הגורר דבר
 ג,שח שכמה בתיאטרון, דיו מבקר הנוער אין כד

 והבו־ הבובות מאשר להערצה יותר ראויים קניו
הוליבוד. של בונים

רמת־גן כחנה, יורם
הקטן ההבדל יחי
 במעין ערומים שהתרחצו ולילדה לילד בקשר

 הוא פלגיאט הרי ),801 הזה (העולם חרוד עין
 יהיה אפשר אד הבא. העולם במדור אפילו פשע

 מפ״ם בין שההבדל ותודו תתנצלו אם לכם לסלוח
 פרוטסטנ־ בין ההבדל מן אף נדול הוא למפא״י

וקאתולים. טים
ה סד -רום, אפרים

 להערכת הדבר את משאיר הזה העולם
רום. הקורא

הדקדוק כללי
 בל- צורד אין כי ולהדגיש להסנין בדעתכם האם

 המד,ר את נקדתם ולכן העברי, הדקדוק סוד
? משובשת בצורה )801 תזה (העולם דידידוש

תל־אביב קורא, ז.
עצ לחובת נקודות כמה רושם הזה העולם

מו.

האופנועים תחרות

 הרביעי, ביום תתקיים התחרות
 כביש הירקון, גשר על־יד ,25.3.1953

המש .14.00 בשעה בל־אביב, נתניה
 במשרדי יתכנסו שנרשמו תתפים
 גליקסון רחוב הזה, העולם מערכת

 24.3.1953 השלישי ביום ת״א, ,8
 ההוראות לקבלת בערב, 8 בשעה

האחרונות.
 שועלי-שמשון פלוגת אנשי

 חלק ליטול המוכנים לשעבר,
 מתבקשים התחרות, כארגון

המע עם טלפונית להתקשר
 כל 243.1953 יום עד רכת
ומפק הפלוגה חברי שאר
כאורחים. מוזמנים דיה

הרחב. לקהל חופשית הכניסה

קר כדם רצח
 נור־ כמה עוד קיימים אד החוק. לפי אסור, הרצת

 ופרוז ם של מלאה בהסכמה רציחות המנהלים מים
 ה־ :זה בשטח הפעילים הנורמים אחד אחראים.
אינרוף.
 לאחר בת שהתקבצו ברומי, הפרולטריון המוני
 .הסיסמה את משמיעים היו מאדמותיהם שנושלו

 את קבצו הפקחים השליטים ושעשועים״. ״לחם
 דמים. מחזה לפניהם הצינו ענק. בזירות ההמונים
 אנשים טרף באלה. אלה אנשים מלחמת שהראה

 התפתחוו. עם לשמחתנו, חיות. בידי מזוינים בלתי
 אהד ניצוץ אד זה. דמים משחק נעלם התרבות.

 ומצחים אנשים שני ידי על כפפות שמים :נשאר
בזה. זה להרביץ עליהם
 מותם את מצאו מתאנרפים שכמה אזכיר לא

 המוח, שמושפע ההשפעה את רק אזכיר אך בזירה,
 עקב לו הננרמים מהטלטולים בראש, כבוד השוכן
מכות.
אחר כעתוו ).800( הזה העולם כי מתפלא, אני

ה על שלו הכתבה (אנב מצביע אינו ורציני, אי
 אמנם זה. שבמשחק והטפשות הסכנה על נושא)

1 לחסלה יש אך התופעה, מן להתעלם אין
תל־אביב גרוסמן, אברהם

 לבית״ר. בנוק-אאוט הצטיינה אנרוף על כתבתכם
 באיגרוף כטירונים בית״ר מתאנרפי את העמדתם

 יש אמנם למכבי. והלל שבת חלקתם זאת לעומת
 חזק, יריב בהזמינה בפזיזות בית״ר את להאשים

תלש. יריב על נצחון לאחר
רסת־גן אחימאיר, יעקב

בסף ואין כול אין
ה זיוף למיפעל תרומתי את לתרום. לי תרשו
 : על דעתכם .מה הזה העולם קוראי של פסוקים

ז תבכינה״ הצ״כ עיני חוסר, יצרה ״מפא״י
:־םידוש רזי, יוסף

 שאסר נפי קואליציה. קיימת עוד כל רק
אגודה.״ זו אין ירצו, ״אם : הציוני המנהיג

הנחשון סיכויי
 !,־ את נם לנחשונכם בתרתם מה משום מפליא
 חובבי לדעתי. בבריטניה. הליגה משחקי של תוצאות
 על הרבה יודעים אינם ככולם רובם בארץ הספורט

 בהן. מתענינים הם ואין האנגליות, הקבוצות טיב
 של הקבוצות מרבית, או כל, של התחריות ניחוש

 י."־ נדולה התענינות יעורר המקומיות וב׳ א׳ לינה
ספורט. חובבי יותר וישתף תר

ירושלים ליברמן, דוד
סי כפרם. לזכות הסיכויים חשבון את ...עשיתי

 :479,001,600ל־ אחד :פיליפס ברדיו לזכות כויים
.?.9.916,800ל־ אחד :שנתי במינוי לזכות סיכויים

גבעתיים אסא, ש.
 בכמה גדול תשבץ, לפותר המתמטי הסיכוי

תש לפתור יודע אינו אה — נוספים אפסים
 בחומר הבקי אדם על חל הדבר אין בצים.

הנחשון.

אהעולס ב ה
ר השבועון י ו צ מ ה  

ת י צ מ ר ו פ - נ י א ל

השבוע פתגם
 אשתן, מל יד תרים אל .

 להשתמש יכול אתה אם
בשוט.

השירה מדור
שונא איש היה היה

פשע,
כולנו את נצר הוא

מרשע.
 • די : אסר אחד יום

 ! כדאי אינו הענין
 אך פושעים לתפוס קשה

.999 את להוציא קל

בהמשכים המילון
 בה הצורה נ., שירה,

 את 15 בן נער משכנע
אותה. אוהב שהוא נערתו

 עובר, הוא זה גיל לאחר
אח לאמצעי־שכנוע לרוב,

 הממשיך הוא משורר רים.
 ימי כל הראשון באמצעי

חייו.
מפ שתי נ., קואליציה,

 ה־ בכלל המאמינות לגות
 מינוסים שני כי מאתימטי

אחד. פלוס יוצרים

הכלכלי החידון
? הסוף יהיה מה

 יוגרל הפותרים (בין
בממשלה). מקום

803 הזח״ ״העולם
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