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 14 השלישי, כיום יתאספו כראוי שנרשמו במרוץ המשתתפים .1
 רחום הזה״, ,העולם כמערכת כצהריים, 12.00 כשעה !954 כספטמכר

 את ויקבלו לנתניה, אופניהם עם יחד יוסעו משם תל-אביב. ,8 גליקסון
הזינוק. לפני האחרונות ההוראות

 עובד מר העיר, ראש נתניה. העצמאות, בכיכר בדיוק 16.00 בשעה יתקיים הזינוק .2
 תהיה הסדר ושמירת מקושטים, יהיו העיר רחובות הבמה. מעל המתחרים את יברך בן־עמ״י

הגימנסיה. של הגבוהות הכיתות ותלמידי פקחים שוטרים, בידי נתונה
 מתחרה נל יפסלו השופטים הסיום. לנקודת ראשון שיגיע האופנן במרוץ יזכה .3

 ובלתי־ מבישה בצורה יתנהג (ב) או שהיא, צורה בכל אחר אדם כל עליידי בזרכו ייעזר ש(א)
לספורטאי. הולמת

 הינץ הד״ר המרוץ, רופא בידי רפואית׳ בדיקה המרוץ לפני יעברו המתחרים כל .4
 סניף אדום, דוד מגן של אמבולנס ההתחרות את ילווה כן במסלול. הרצים את שילווה בארו,
 של הרפואי בצד הטיפול את עצמו על קיבל מגן־דוד־אדום, מרכז עם יחד זה, סניף נתניה.

התחרות.
כרמל. יומן על־ידי במלואו יצולם המרוץ .5
 ליד 14.00 בשעה יתאספו ההתחרות אל להילוות החפצים והמחמנים העתונאים .6

 לרשות שהועמד מיוחד באוטובוס המרוץ את וילוו לנתניה יטעו משם הזה, העולם משרדי
אגד. על־ידי המרוץ

בדרכם. המתחרים את ילוו המסלול שופטי .7
 הועד ועדת־השופטים, תשב שם תל־אביב, רמת־אביב, מלון לפני יתקיים הסיום .8
לבנון. חיים מר העיר, וראש התחרות על המפקח הציבורי
רמת־אביב. מלון בתוף תתקיימנה הפרסים וחלוקת הגביע מסירת .9

בית־ על־ידי שנתרם ראלי, אופני בזוג וכן מספרו, בגביע יזכה המרוץ אלוף .10
 שנתרמו מדליות אחרים, הבאים ותשעת הזוכה, יקבל בן בוקשטיין. יעקב — מכניקה המסחר
: יהיו הפרסים שאר מרטון. בית־מסחר על־ידי

בית־חרושת על־ידי נתרם הספורטיבי, ביחסו ביותר שיצטיין למתחרה מיוחד גביע »
טמפו,

השני. לזוכה אורלוגין, בית־חרושת של שעון •
 ראשונים שיגיעו המתחרים לחמשת העוגן, בית־ר,חרושת של צמיגי־אופניים זוגות •

אלוף־הגביע. אחרי
הראשונים. הזוכים לעשרת פיקס עטי •
תעודות־השתתפות. יחולקו המשתתפים לכל .15
יחולקו טמפו ומשקאות ד. צ. שוקולד חבילות ארטיק־קרטיכ, קסטה חבילות .16
K למתחרים.
 הנוכחות רמת־אביב. מלון לפני התחרות בסיום חופשי באופן לחזות יכול הקהל .17

 בלבד. למוזמנים המקום, צימצום עקב תוגבל, רמת־אביב במלון הגביע חלוקת טכס בשעת
במשרדי בתווי־מעבר מראש להצטייד מתבקשים הם עצמאי, רכב למוזמנים שיש במיד►, הזה. העולם

הסדר. על הממונים להוראות לציית מתבקש הקהל .18
מרוץ־רשרץ דנדצתתפי רסרונטפייג- הזה״ .העולם עורכי ת,ן־.ן־א_ך

ה________ לחיו כ
מכתבים

איש-השנה
ע איש-העללם תואר  ה- — למנדם־פראנם מני

 חודש תיד השנים שבע מלחמת את שחיסל איש
ש־הפפורט ימים..  דוד — הלפרין רפאל — אי

האמריקאים. הנלייתים על שנבר הישראלי,
רמת־גן ברנס, אליהו

 בספרו שהצליח ראפל, הלורד — איש־השנה
ת. על צלב־הקרם פרגול שו  איש־העולם מצפוו־האנו

אי, צ׳ו ש אדל  ה־ עתיק־זזדש עם המסמל האי
ס מנסה מו את לתפו כון מקו בסכר־זזעמים. הנ

יפתח־תקוה גליקסון, יורם
ש־הפפורט  השתי- את שהפר חודרוב, יעקב — אי

שה תואר הארוכה... קה ע השנה של הא לשו מני
ת על לוותר שידעה פרסית, שנה או ס רבים כי

רמתיים. קריגר, יריב
ש נלי(. אורי — איש־השנה — הרפואה אי

סטר. ראלף ד״ר ש באני רט אי אב — הספו רענז. יו
ה — התיאטרון איש הי ש מסקיז. א  — הספרות אי

ש וואוק. חקיין) על (מרד הרמן ת אי  — האמנו
לו, דאריום ש מי שה — הצעיר האי דיין. מ

קריית־מוצקין. היידן, נתן
א איש־חשנה נסים. נחום בהחלט הו

תל־אביב. נסים, נחום .
קינם". ד״ר — איש־המדע

צרעה. צבעוני, אבי
א איש־ספרות ר הו קינטיי■ ד״

צה״ל. בן־צור, יעקוב
ע לקורא, מצפה הזה העולט בד״ר לבהור שיצי

רט נם קינסיי שיהספו השנה. של כאי
 לבחור שיציע לקורא, מצפה הזה העולם

השנה. של כאיש־הספורט גם קינסיי בד״ר
וחצופים צופים על

ם לתנועת בקשר מכתבי בעקבות  (העולה הצופי
 שפחדו מקבוצת־אנשים. מכתב קיבלתי )868 הזה

״קבו קולקטיבי בכינוי בחרו שמותיהם, את לחתום
שי צה ם״. אנ פ״ ת זה במכתב מ שמצ  תנועת מו

ל להשיב רוצה הייתי חצופה... בצורה הצופים
ם שמיצי ה :הזה העולם דפי מעלי מ שובי מפפר-י

ם תנועת של שפילה. אינו הצופי ח אלא מ  לה מוסי
 קם עירוני שנוער נדול הישג זה האיו כבור.
שוב ומקים  ו תנועתו מצר כפייה כל ללא חדש. י

ם משקי־תנוע* נם קמו החלוציים הצופי  ידו על הו
ת ודעתם האם, התנועה טי ם הפולי שנה אינה כיו  מ

הדברים... פני את
ת. (תלמידי הבוגרים התנועה חניכי שיו ה החמי
שיות ם והשבעיות) שי  למשקים, לעזור בקיץ יוצאי
ת פועלים ך במעברו  שבטי־ ומייסדים התנדבות מתו
 ש- שטח־פעולה, — הפרברים נוער בקרב צופים
 עלי האחרות... תנועות־הנוער כל ידי על הוזנח

ם מבתבים כי דברי לסיום לומר רק מי  יסנרו לא דו
פי. את

תל־אביב. זיזנגוף, צופי אטקס, נירה
השחורים את דופקים

 ח־ את דופקים מאמרכם את שכחנו לא עדייו
 את הוקעתם והלאה)... 830 הזה (העולם שהוריס

שי ם עדות־המזרח אנ שי  הו בלתי־תרבותיים. כאנ
בו בן והן הרוחני בטו פני. במו הסתמכתם כי ייתכז נו

 קבעתם ובזה במעברה, שערכתם ביקור איזה על
 טוב לא לדעתי עדות-המזרח... כל של ־אופיים את

כון. יותד (או, נתקלתם עשיתם. שים תתקלו,) נ  באנ
 בעורקיהם. זורם ניבורי-יהודה דם אשר עזי־נפש,
שב ונמולבם בדמי-הייכם. את לכם יו

רמת־נן. אלמוני,
 במערכת, לבקר מוזמן האלמוני הקורא

 בהם הזה העולם גליונות את (חינם) לקבל
ה את לקרוא מתבקש המאמרים, הופיעו

לגז העורכים את שיקרע לפני מאמרים
רים.

חברה ללא צעירים
שנו ובסביבתה בתל־אביב  צעירים של רב מספר י

ת שחברתם או משוללי־חברה. וצעירות. מצמ  מצו
 לידי לבוא יכולים הם אין ובלתי־מתאימה. מדי

ת מחוסר הדדית, היכרות שתם... הזדמנו  נדמה לפגי
עדון הקמת כי לי  היא הראשית שמטרתו מעין־מו

ת היכרות שי  על שלא וצעירות, צעירים בין חופ
ם. עניינים בסים מי המתאים... הפתרון היא מסויי

פץ הזה שהעולם כיון  צעירים אנשים בחוני מו
ם ודבריו ת. זוכי פולאריו  על עזרתו כי לי נראה לפו

 מכרעת להיות יכולה והסברת־העניין פרסום ידי
להצלחתו.

גבסתיים. ש. ד.
!הפלמ״ח ימות - מת הפלמ״ח

 באמרו עצמו את )880( הזה העולם סותר מדוע
 תנועת־שיחרור, של דגל להיות יכול הפלמ״ח כי
ת', ? צבא־שלום של או  רק להיות יכולה רבו
טה צבא־שלום או משחררת, תנועת־שיחרור או  הנו

פיזם, ה בעל לפאצי לוגי או די ת״ אי ב ״זכרוני מו
הקת....

ח :ביהירות והפטרתם עוז הרהבתם ״הפלמ״
״ חי עודנו אד... מז נקבר הפלמ״זז אכן. מ  מז
ת ידיו בעבור — ובזמן אלו  בהסנרת־לוחמים המגו

שעבד לידי עבריים ח במולדת. הבריטי המ  הפלמ״
איננו היה א אין כי — ו ! רצוי הו

ירושלים. הללי, יצחק
הסודי הנשל,

 או... או... הרשימות סידרת את שהפסקתם חבל
 לפתרון מצויינת תוכנית לכם להציע רוצה הייתי

כ יחד. נם ישראל ושל המרחב של הבעיות תו
ת בהרבה זולה הינה ניתי כני שמעאל מבצע מתו  י

 פרטי ואלה מאה. פי ויעילה )877 הזה (העולם
: בקצרה התוכנית
לגי האגרוגומים, לדעת טובה. ישראל אדמת

 כחולים, ופרנים הודי) (קנבוס חשיש צמחי דול
ם. מופקים מהם אשר פיו רואין. הקוקאין האו  וההי

אינ מידה בקנה אלה צמחים לנדל יכולים אנו
או להפיץ משכרים, סמים מהם להפיק טנסיבי.

דו או זהב. תמורת — ערב ארצות פני על תם
 אחת: באבן צפורים שתי נלכוד זאת בצורה לרים.
 ישתפר, הכלכלי ומצבה לישראל 1 יזרום רב כסף
ש יהרסו זה עם ויחד  את האחרים והסמים החשי
שו הערבים, של ונפשם גופם  כוח־הלחימה את יחלי

שלהם
ע סיבה כל רואה איני שות נובל לא מדו  לע

ם נם הרי זאת. צו היפאני ם הפי פיו ב בסין או
שים... שנות השלו

ירושלים ג. א.
ך״ לעם חשיש — ״הציונות המנז־מ...

ובלתי-הדלמת? מכישה חוקה
 הזה (העולם מרטה הסמל של לדין הבאתו עצם

שפ מנקודת־ראות מוצדקת. אינה )880 ,877 מ
שמה את מגדירים הסעיפים אין טית... אין הא  ו

ם הם מי ת מתאי או ה חוקת־השיפוט בכלל. למצי
 של מחוקת־השיפוט הגדול בחלקה הועתקה צבאית
כון צה״ל. ואת הזמן את הולמת שאינה ההגנה,  נ
 ההננה ממפקדי ברובו מורכב שהפיקוד אמנם

ם הגבוהים,  ותקנות חוקים בצה״ל להנציח המנסי
פי וייצוגי צ הדבר האם אבל ההננה. של או מו

? דק
פט להיות אדם להכריח אפשר אי ! ולא לא
מו ריוט׳  את לבלום אדם להכריח שאי־אפשר כ

א היא. קריאתי דמוקרטי... במשטר פיו פו  : אי
ה את ההולמים הוגנים, צבאיים חוקים חקיקת

ת או פיו ואת מצי טול צר.״ל. של או שפט בי  המ
צוי ומתן פנע מרטה. לסמל מוסרי פי  קשות שנ

צביון חוסר־שיקול ידי על טי ו לי שי של פו  מגי
טו. שפ מ

רעננה. גולדווסר, זאב
כיותר המושמץ האירנון

שמץ האירנון על הכתבה את לקרוא שמחתי  המו
ה ביותר  ידעי ...אילו )879 הזה (העולם במדינ

ע מתנגדי דנ״ ם את הנ מוני שי־האי  ההרגשה ואת קו
 חודשיים עד וחצי כחודש לבית מחוץ להימצא

שכל בימי־החופש,  לים בבוקר הולכים חבריך כ
ה בנימה מדברים הם היו לקולנוע, ובערב  שונ

לחלוטין...
ם לאלה סטי חינוך ננד הטועני טרי  טרום־ ,מילי

במצב־המלחמה :זאת אלא אומר איני צבאי,
 להז־ אסור אחר. דוינוך ייתכן לא נתונים אנו בו

א כי הטרום־צבאי. החינוך את ניח  לנו ייתן הו
סו אשר טובים, דיילים  יודעים כשהם לצבא יכנ

עומדים. הם מה בבני
שות  כלפי לגדנ״ע האחראים בקרב השוררת האדי

ת את אצלם המחדירה היא החניכים שתמטו  וזזו־ הה
ש. שה עתה כו־המע מטכ״ל ע  בהע־ .נכון צעד ה

ם ניקו  בנד־ בונרי־קורס־מ״כים בצה״ל, למנוייסי
, ע ׳ צוי זה יהיה ראשוז. טוראי דרנת נ  זעיר פי

עו רבים לנערים שקי בגדנ״ע. מרצם כל את שה
רמת־גן. אברמסון, חנן

 על המסופר את הגדנ״ע על בכתבה* כשקראת'
דנ״ע ש. נדהמתי בחיפה, הריאלי בבית־הספר הנ  ממ

ד הגדנ״ע את רואה הפצ*פיםט מנהלנו אמנם  באו
א בלום אך יפה, ם המשתתף הו מוני ? באי

חיו תלמידים ״יחס הפיסקה את בכתבה קראתי
ם בי.״ ת במה אתם היודעי טעי ? פיסקה מו ו  ז

שאל נא עירבו מוני- המשתתפים 500 ביז מ  באי
ע דנ״ אד אשמח :הריאלי בבית־ההפר הי אם מ
או מצ לו ביניהם י האי את שיחייבו עשרה, אפי
ם ת. בצורתם מוני הנוכחי

חיפה. תלמיד,
השיכחה עולם

ם לעורך קרה מה דוני א ? שלכם החי  נכשל הו
פן  ).880 הזה (העולם הזכרון במבחן מחפיר באו
מד אחרי שך הקוראים רבבות את שלי ארו שעה מ

שון הלך כה,  הפתרון את לפרסם ושכח — לי
 בעמוד שהבטיח, כפי זכרונד, כוח את בחן של
12.

ירושלים. ליפסקי, רענן
 ונטול ואל עורכיך, מבין קורה טול
 מודעב מופיע הפתרון קודאין. מעיני קיסם

זה. גליון של 12
ושגיאות גיישות על

שו כלמו בו הי  להרשות יכולים אתם איד 1 ו
ת כה שליטה לעצמכם שפת אפסי ת ב פאני  I הי

 על בכתבתפם שפורסם מכתב־האהבה את קראתי
עש בו ומצאתי )880 היה (העולם עיר-הניישות

ת ושתיים רים או ת. שני פו לע יכולתם לא האם נ
תו ולתקן המכתב על בור ז הפירסום לפני או

חיפה. גרוסמן, מאיר
 התפתחות אחרי מפגר גרוסמן הקורא

 :שגיאות אינן השגיא.ות היפאנית, השפה
 שאושר חסר, בנתיב כתוב כולו המכתב

 יפאנית ללשון האקדמיה ידי על לאחרונה
 פליטת־קול־ ושם פה בו יש ואם בטוקיו,

ה לרגשות־האהבה אותה ליחס יש מום,
המכתב. כתיבת בעת הגיישה, של סוערים

עור יפרסמו ראש-השנה בגליון
 מם־ כפרוטרוט הזה״ ״העולם כי

ל לסכם, המבקשים תבי־קוראים,
 של דרפו את לרעה, או טובה

 האחרונה. כשנה הזה״ ״העולם
 למדור מכתם לשלוח החפץ קורא

 זאת לעשות מתבקש זה מיוחד
השבוע. עוד

העולם
א ב ה

עון שבו ר ה  המצוי
ה רמגי פו לאי-נ

 החזון' ״כנפי
 לאספקת חכרה

כע״מ אימרות-כנף
ש הלקויות הרפורסג׳ות לאור

 הויגוח אחרי בעתונות התפרסמו
 החליט בננסת, מדיניות־החוץ על

 החב,־ח את להקים הזד, העולם
 נוד, תשלוט תמורת שתספק חנ״ל
 אמרות־כנף צפור־נפש, לכל (שווה

 כמה להלן הכנסת. וויכוחי !לריענון
 לכמה המסופקות זוגמאות־חינם
 מ־ חופשי (לשימוש (מתברי-הכנסת

: בלבד) לנסיון תשלום,’
הדולאריב. עם ריב לנו אין •
 שנותנים אלה עם רק ריב לנו יש

אותי:.
ושר־החוץ׳ הממשלה (ראש

מע ם «קצצ בו משטר ישנו •
 מעניקים בו משטר וישנו נקים׳

קיצוצים.
שר) ארן, (זלמן

שהיא לדעת צריבה אמריקה •

 מסוגלים אנחנו בעולם. יחידה 'לא
הרוסים. עם גם לריב

מפא״י) ארגוב (מאיר
 הכל היא שלנו מדיניות־החוץ •
ממדיניות. חוץ

חרות) באדר, (יוחנן
יבו שהם חושבים האמריקאים •
 לא בקלות. מאתנו להיפטר לים

 נרפה לא אנחנו ! יהיה ולא יקום
!אליהם מידידותנו

שר־הבטחון) לבון, (פנחס
מע וחצי שלמה ארץ מוטב •
ארץ. וחצי שלם מענק מאשר נק,

החרות) תנועת בגין, (מנחם
בטחון, שר כיום לנו נחוץ לא •

כ פיתוח, שר לא בטחון! אם כי
 אם כי עבודה, שרת לא פיתוח! אם

 אם כי שר־בלי־תיק, לא עבודה!
תיק.

אחדות־העבוזיח) בן־אהרון, (יצחק
 :אומר היה מברצלב נחמן ר׳ •

א  ישראל. עמו את יעזוב לא הו
!אותנו יעזוב לא ישראל עמו אם

מורתי) נורוק, מרדני (הרב
האימפריא של הדיאלקטיקה •
טרקטו מספקת הקולוניאלי ליזם
 לעיראקים. וטאנקים לישראל רים
 העבר* הטראקטור כי ילמדו עוד הם

 העיראקי והטאנק יתקדם׳ המתקדם
יתפגר. המפגר

מפ״ם׳ חזן, (יעקב


