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 האופניים• גלגלי בערו מכל יותר הישיבה״.״

 גל מעט עליהם ולד,צל לנוח צורך היה
יתפוצצו.* פן

 למקרא תחנו) (ואת מתך את לעודד כדי
 שעבד, השבוע של הראשונה הרפורטז׳ה

 עלי )900 הזה (העולם הגידה* ״למטרת
 התצים בארץ הצעירים כל לא כי להזכיר

דוו ולברזיל לקנדה להגר מעוניינים להגר
 קתברת, יותר הרבה מטרות לרובם קא.

ל כבאו־שבע, — ומשובבות״לב מעדינות
משל.
 לי סיפרה אמנם) (זמנית בזאר. הגירד, על

 ענדנזז רבקה הקוראת במכתבו־״ השבוע,
 (די־ חברים שלישה ועוד היא מפתודחקוה.
 המדרשה תלמידת רסלר, מרים פתודתקוואית

 ומודד, פתמר משה החייל גופני, לחינוך
 קומרייח אליעזר התל־אביבי ההתעמלות

הקילומט 109 את באוסניהם לעבור החלימו
 לבאר־שבע. תל־אב־ב בין המפרידים רים

 אל״ של ספורט מדריכי קורס לחניכי כיאה
 איס־ זוגות שני דווקא למסעם הכשירו צור
 ״עם : רבקה וכותבת מראנמס מסיג דים

כ יצאו !״) חכרה לא זאת מהלכים שמונה
לפ בחמש 1954 של האחרונים מימיו אהד
מתל־אביס בוקר נות

 חשוכים היו ״.״הרחובות :רבקה נזכרת
הכ תחב לכל פלשנו לחלוטין. ושוממים

ההר קבוע. ובקצב במהיתת ונסענו ביש
 ומתממש״ נפלאה היתה גשה

ס
 כאופננינדמרחיקי-טווח שנסיונם החברים.

 משה של ביקור מסיעות כד. עד הסתכם
 לתל־ ומתם רבקה א• למתח־תקווה ראליעזר

ת התחילו כיזזן) בכל קילומטר 12( אביב  מ
(אמ המיוגלות ברגליהם מהרה עד גישים

עכ מרגישה אד דברים ״שלושה :מתם רה
 שהאוסדים רגליים, לי שיש :בבטחון שיו
 מושב על יושבת ושאני מראנסס באמת הו

!״>. נוח לא מאד
גש<5 בה רחובות, ליד חלפה זאת הרגשה

 ייהעביהר את שברר דזזל־אב־בי, המשיח את
ל להם אחל מספר), פרוטות (תמורת  רוב. י

 ת ניצלו המשיחית הברכה את לייעל כדי
 מלאי הצטלמו, ברחובות. הניפש את ארבעה

 את ריפדו — מכל וחשוב מימיותיהם את
במגבות. אופניהם מושכי
 קפה) וכוס וסלט מאד קלה ארוחה אחר
מס דרומה. לאות ללא המשיכו בגדרה,

 הפד־ אר. סובבו ״״.הרגליים רבקה: פרת
 שהתק־ וככל העיק החום קבוע, בקצב ליב
 זבד־אל ליד יותר״. ארוך הכביש נראה דמיו

 ת הקשה. במאמץ התרכזנו לשיר, .פסקנו
״אברי את בחוזקה והרגשנו כאבו רגליים

אינ נסיעה זאת ״היתה :רבקה ממשיכה
 עיד עלינו קילומטר כמה ידענו לא סופית,
קילו 52, השלם את כי זכרנו רק לעבור.
.עבו היתד. זו שעה. לפני עברנו כבר מטר״

 לבאר. הגענו לבסוף עידוד... זריקת תו
 לנו היו אשר האופניים מפתחות בעזרת
 עצמנו..,״ את והשקינו הצינור את פתחנו

 איה*, היחידים, היו לא הצעירים האופנדם
 ״ביד הדרום. בלב לוהטת, צהריים שעת
 חיפשו הם צנחנים יחידת למקום הגיעה תיים

ב משם. נפלנו לא אם בשמים הירח את
 מתל- הגענו אמנם כי לשכנעם הצלחנו קושי
 אחד אמר לבסוף אופניים. על רכובים אביב
תס לא מאד, קשה עכשיו ,הדרך :מהם
 לתל- לחזור לכם מציע אני להגיע. פיקו

אביב.״׳
 בהתבדחות, ההצעה את ק־בלו הארבעה

 נכונו ״״.עתה 1 בדרכם והמשיכו נפרדו
 הי־ לסי־וגין... עצימות ועליות ירידות לנו
 עצמיו והרגשנו דמדומים שעת זאת הה

 בנו הפיחו הענקיות הירידות בבוקר. כמו
 העליות קשיי את ושברו נוסף רוח מצב

שלאחריהן.״
*

 תל־ את יצאו שהארבעה לאחר שעות 13
״״.רכב ז באר־שבע—סעד לכביש עלו אביב

 לפעם ומפעם עורפית ובשורה במהירות נו
 ומכד ם ג׳ים בנו. להתבונן מכוניות עצרו
 ועודדו אטי בקצב לידינו נסעו צבאיות גיות

 !׳ קרוב'.: כבר ,אתם :אותנו
לס־ קילומטר ששה יותר. החשיך בינתיים

 משם־ מכודת פנינו על חלפה באו־שבע ד
 בנתינת הטראפיק התעניין לא דסעם רד-

 פנסי־דד חסרו הטראנסס (איפני רפורטים
ה את הגדולים בזרקוריו האיר הוא ארה),

 לווינו לבאר־שבע ועד ומכאן שלפנינו דרך
 המשטרד״״ של כבוד כמשמר

 שמשטרת הראשונה הפעם זאת היתד. לא
 ליעדם אופננים־ספורטאים ליוותה ישראל
 משטרת כאשר שעבר בקיץ זה היה הסופי.
 הליווי את עצמה על לקבל הואילה ישראל
 על־ידי שאורגן אביב תל—נתניה בפרוץ
 רבקה, את ושהניע )883( הזה העולם
ל מסעם את לתכנן ומשר, אליעזר מרים,
הנגב. בירת

מסזבים
מצריים מול עשרה

ה בין בדרך תונ א, א מ רו  ם׳ 4800 של ובזז בג ו
.809( הזה העולם של האחרון הנליון את בראתי ( 

שית רו עיני נתקלה רא פו ס שיר המלח של ב  הכ
ר עלי לויצקי מ מן כי לו א מז תי ל הני אה נ  מקרי

שהי. ם. מתחת ואם מעל אם כל ענני סי ל תי כ הני  ש.
שימה דאי. זו• מר ת בה יש ו סקו ת סי מו מ מקו ת ח  א

ש ת הנפ מעציבו עך אבל הלב. את ו ה לנבם בהני
ם כל של גדול חסי ר. :הלו מו ש־ההו סור״ן לחו

ר. פי ם. בלא מ שי ש זיבחורים אלת לבבי. צחור, מ
ו. נ ם. י  על עליהם. שעבר מה כל לאחר הםססרי

תיהם בכת-צזזוה: תלאו
ר אינני ר את מכי צבי. מ כן לוי ת א י ה שהו מנ נ

שר אלה עם ם א מדו ה לי ם. מ מדו א. יתכן. שלי סו  אי
לו יזלזל שהוא פי ל .בברכתי א כ ח/ אני זאת. ב ו  ל

שה על רש לא יד־ימינו את ם אלא המע ר על נ סו  מי
שה. שלמה האמת המע שביל כי היא ה  השברניט ב

שתי. סקוריו־תבריו וכל ל הרג מן ב תם ז ה היו כנ ס  ב
שבי. ה וב שתי מ פי שהרג ם כל ם אשר. הבחורי סי  בי

 סי על אף — המכנה לשראת שלחתים עברו.
תם או ם שלחתי. לא ש רי חו ה בב אל לה כ כו להת י

ת או אומה• כל נ
שך לחילופי־המב־ :להתחלה הגעתי השריאח בהמ

ם י רך בין תי  בן־גוריון. מר לביו דוה העולם עו
שבילי היה זה לוי ב ש נ ה את שראתי לא : ממ

עון בן, האיש כי ידעתי, לא הנידון, שבו  או. מו
א הודה דיוש, ביתר כן שהו בו את להמם מו  ל

ם. בהדלשת ישראל כל אהבת רמי  עתוני
ת בברכה לבבי

רומא בגין, מנקם

משדה־בוקר ההוא האיש
ם האם ? בחייכם שצתם האם ת ס א ד בעבזדה ס  ז

אית חה לברירות אתם זשושים האם ? עתונ  ז ולמנו
מכ חליפת על הע-רר מאמי- את ששראתי אחרי ה

ד עם תבים  והלאה) 899 הזה (העולם בן־גוריון דוי
 במחגה־הריכו! 1 מטפר שהתא ספש כל לי א-ן

ר גילמי א הזה, העולם לעורכי שמו ם. לבו  היו
שתגיע שלח העת, כ שנים• לכם א שו

תל־אביב בת־ענת, ש,למית
ו האהוב הצבע נ י ל  וריד. הוא ע

שני שמח אני ם העתונים ש שובי תר הח ב ביו
פי הארץ — ארץ עי, הזה והעולם היו שבי ם ה אי צ מ  נ

אחת. בחזית

עיי שהל והמן .מניע ב הרצון ב טו  בארץ ה
עה יתלמדו ד בתנו ש את לקצור כדי ולה נ  ההלא האי

משדח־ביקר
חיי-פה אדירי, מנשה

״ג על מתסלא לא אוי שם לכם שקרא ב  פיתו? ב
ר ושקרנים נבזי מזןמם. פ א א ו כן חיה שהו ש מו ל

שכחתם אתכם. רוף א כי ה  אלסלנה* את גם שרף הו
את ? שרף לא עיביא ואת  מסר לא א*״ל חברי ו

שת לעינויי  העולם עורכי ואתכם, ? הבריטית הבול
פני לחסל ניסת לא תזה, ה 7 ז שנה ל  בשביייו זה מ

ר ? את לכם לסגו ח ס . ה ( ! ם לו כ ו
 חזא בושה♦ כל בלי מצסון. כל בלי אדם הזו

לנו. על <*צםצ.ף א כו  ״לנוח״ לשדה־־ביקר הולד הו
בב תו מס חנו בטבריי.. ו ע עוד אנ שמ מנו נ  הרבה מ

הער על *התגברנו של הסוג <מן *תתנברויות״
״). ם פני בי שהו שיקום ל ר מי ש כ ד מו תו ויעמי  או
שפט ד למ ם כבוג טרסי אינ ח! וישלח הלאומיים, ב  או
אסר מ ם ל אי ת מ

א שם ת. תזה העולם את יקבי הו  חינם, בקביעו
כמובץ

#ביב חל שפדיינגינרס, אדסו
א לא העגין כל אותי ת שסירק מי ססלי  א

ח ל הסלמ״ סונ לכל... מ
הנגב מדדשמו, יוסקה

שמע נדהמתי רי של גילוייו למ • או ר מ ת א דו  או
 משדה־בוקר..* הנזיר על־ידי תות העולם השמצת

תם כיצד שות ק יכול ט הר  קלוץ העיתוץ על להמי
? כה ש ם מבי תכונני מ ש אתם ה  נם לבו־גוריון לחני
? השניה חלתי את

תל־אביב ש״ אהרן
שמצה ד ודיון בו־נ שהטיח הה א חזה חעולם ננ  ל

תי. הפתיעה  *משית״ ל כה ער שסגד עתונכם. או
סו בץ־נורית ל לאליל. כ כו ר את עתה ללקק י ת  ה

ת. או צ
תל־אביב הירשפלה דוד

שסיל יכולתם איד  בן־נוריזץ, לפגי עצמכם את לח
ת ת אליו לסנו בו די א לה כה ב דו ת נ לכנו תו ו  או

אר תו א הרי ? *אדוני״ ב  בעל אדם הכל בסך הו
ם עבר ת כ שת שגרם הוא בכתמי־׳הלוץ. מו ״התו לסר

ש״. תח טבחו בה הקדו ם על יהודים 17 נ  מ ס'
ח, אגיית־חנשק א אלמלינ חו א ו  העם את שהוליד הו

טונו. ש״ות בשש שולל חובילו של  דחי* אל סרחי ו
ירושלים הללי, יצחק

ד ו כו די □

 המבקשים הקוראים כל
 ״העולם גליונות את יגייד
 )1954( שעברה מהשנה הזה-!

 בדואר להמציאם מתבקשים
באו או )תל-אכיב ,136 ד. (ת.
 תל־ ,8 גדיקטון (רה׳ אישי פן

-11.00 השעות פין א-כיב,
).16.00—18.00 י־ 13.00

 3.500 הוא הבריכה מחיר
ל החפצים והקוראים ל״י,
כדו הכיתה הכיר את קבל
 סף להוסיף מתבקשים אר
פרוטה. 500

 הגל- את תשלים המערבת
תש תמורת החסדים יומת

לג- פרוטה 300 שד נופף לום
ליוז

? בבהירות ינצח מי
ם ואתם היות תכונני שנון לסרסם מ  על דין־וח

שראל, הזנות מו בי כ ם אתם כן ו כני  להעצות מו
ה לכל כם. משום מסלנ תונ עי שם ב ה הבעת ל תי  רעיונו

.900 .899 הזה (העולם ת להציע רוצה הייתי ) מפלגו  ל
שונות ה כל :הבאה ההצעה את ה ת מפלנ אפ שו  ה

ב ת, לרו ס כנ שה ב חכמה, תע  ס־ כאחד תבחר אם ב
ת למעז המאבש את עשרונותיה ב או חושיה. זנו מו

ה טחת לנ מפ ת זו ל יש רוושי של שולותיהם מרבי
טל אחוז המהווים ראל. ת של לא־מבו סיי כלו  או

המדינה
פתח־חקווה ג., ש.

אנטישמי קיצוץ
לו צרים שמי אי שו הנו ט וע סר שראל' ב  שיצוצים י
מים שתה לאלה רו שראלית הצנזורה שע ט הי סר  ב

מה, הנוצרי. הודים היי )899 היה (העולם הנלי  הי
ת!״ בזעשת־אימים• פורצים שמיו טי ה מעניין ״אנ ע  לו

כנו כיצר ם י תנו הנוצרי שו, או צו/ לאחר עב שי  ה
ט מבי ח. של ה מ הנלי

ץ׳ משד, ן1חזל שפי

? קלץ או תחילה,
ע  (העולם מנדם־פראנם אה כל־כד היללתם מדו

שבני ? נ*)>9 הזח אוי הוא שאין חו כל ר ת. ל שבחו  ת
א אהד מצר הרי שומוניסטים. חודו־םיז את מכר הו  ל

צי. הצבא של לתחייתו עזר שני ומצד א  אכז, הנ
שלום סרם־נובל לא ע ל ם, מני דם־סראנ  אלא לםנ

ר אות־שלוו שה עבו נבלה. מע
״ ד״ ם י ירושלי

באויר שמיניות
ע מדי אני שבו ש ש כ ליון את לשנות נינ  העולם נ

תר נדהם אני ומה. ע ויותר יו פ ש ם מ עוני שבו  ה
שה כל ללא הסעתישים ט סרט כל בו  העולם של ופר

שית שהכותרת דך כדי ער הזה.  מזה העולם של הרא
שבוע ח אחד כ ט ב שית הכותרת שתהיה לה מו  הרא

ת של חו פ ה ל ע בו שבוע אחד ש רי הבא, ב בו  וני
ס הזה מעולם פ ך טו פו ה רם זה אחר בזה ל  של גיבו

ם. שאר בל עוני שבו ה
ד לכם מציע אני כה לערו ל של תהלו  חברי כ

ב המערכת בי. כרחו לכו אלנ ם שי מי ש על ערו  הרא
שו ת ויע שע מחזה זה יחיה באויר• שמיניו שע  מ

אד ת מ או ערכת חברי את לר ר שאר כל של המ ב ש  ה
ם. ת. כל שכירי עוני ם, דתיים המפלגו פרי ממ וכו
ר הלכים בו ע ב •טבוע כ חו ר בי, ב שהם אלנ ם י כ  הולכי

מים שים הראש על ערו ת ועו ר. שמיניו אוי ב
י ו לין, או חיפר, י

והזנות המפלגות
ד בכדי חסי ם ל פ על ״חים ו הד את עשיו מקו ס ה

ת נו תו בעצם, זה. הרי יחד. הזנות ועל י  ענין. או
1 לא

תל־אביב טהור, מ.

בלתי־מפלגתית שדרה
ד הצטערתי א שורות את בקראי מ ת ה שחר חסרו  ה

ם על שכתבתם  ,898 חזה (העולם שורת־המתנדבי
־.900 ח אני ). מ; שוני על נ רה. החברים רא שו  ב

ה אינני מנ א״י חברי על נ ס תפסתי מ ב עמדה ו כו מ
די דת מ ה ל מרי. אחרת במפלג שורה חברי על לג  ה

מנו ם הרגעים למן ני שוני מה הרא  אחוז 75 לקיו
שתייכו שלא ה. אף על ה לנ פ לו מ אי ם 25 ו  האחוזי

שתייכים חניתרים ת כל על מ מפלגו בארץ. הקיימות ה
ד רצתה השורה ך המדינה. את רק לשרת תמי תו  מ

ה רצונה שה עשתה. חיא ז שה עו  עבודתח את ותע
שובי ך העולים. בי תו ה מ תו נלחמת היא זה רצונ ב

שליליות פעות שוב של ה מנגנון ושל הוותיק חי  ה
שלתי. ת היא הממ על ך פו תי ח מ מ לאז להחזיר מנ

מון את רח אי שלתו. ה מ מ היגיו ב מנ בחריו, ב בנ  ו
ח שאיפה מתוך שר לאדם להחזיר כנ ת והעמל הי  א

ו שנגזלה הקטרת מנ ח על־ידי מ  קריי־ של רעה דו
ת ריזם. תנו פ א ת ש ת ועל־ידי וצ׳יניות ריקנו שו  האדי

ת.  מלחמת־ של הגדול המאמץ לאחר שבאה הציבורי
ת. מיו מ הקו

אמין אני שי מ גנו שרא רנו ם אי כני ב להלום מו
ם. ובריקבון שחיתות ה תי מפלנו ש הם אם גם שב מ

ש — ״י למשא תייכים שם ממ כן שאני כ ע מו פגו  ל
תי. רך יהיה אם במסלנ ך. צו כ ב

ע א מדו סו ם הצטרפתם אי ם, נ ת  על המתריעים א
ש־חוצות. עצמאותכם ם למקהלת ברא  ? עלינו המרנני

מת את לברר טרחתם לא מדוע א תה ה  על לאמי
? ורת־ד,מתנדבים ש

ירושלים בן־ציון, שלמה

ס ל ש ה
א ב ה

ז עו *!ו  הנזזיר״י ״׳
-״ינדאי־ו*יי-יא

 לפירסום לנו נמסר הבא הכרוז
ת סיעת ממעט ה הקרייזלרים מפלג

: גבעת־ירק בעירית פרטיים

ה ב עוו למעומיצ־ם ח
ה האנוכיות מפלצת הרימה שוב

 טובה חלקה כל האוכלת מפלגתית,
המתועב. ראשה את בארצנו,
מפל בעיריה, האופוזיציה סיעה

 מזה המחבלת קאדילאלן, עלי פ גת
 סוריה, ויוזמה ברוך מפעל בכל דור

 כדוגמתו שאין השמצה למסע יצאה
ה אפילו רי תנו של ובת החש בהיסטו

זו. עה
להס מנסים קאדילאק פועלי

 כביכול. שהוצא, פסק־דין על תמך
 מר נגד המחוזי, המשפט בית על־ידי
 חבר (מיליצובסקי), בר־מעל מרדכי

 של ם סב, הוצאת באשמת סיעתנו,
העיריה. מקופת ל*י אלף 30

 מעיני מעלימים המשמיצים אולם
ת עבירה זאת היתה כי הציבור  טכני

ה שסכום מאחר בלבז,  ממילא היה ז
פו מגיע סו דבר של בסו  מר של לכי

ם מעלימים כן כמו בר־מעל.  המשמיצי
 אלף 30 שגניבת פסק לא ■השופט כי

 למלא בר־מעל מר את פוסלת ל״י
ת, הציבורי תפקידו את  וכי בנאמנו

 קבע לא מוסמך רי ציב מוסד שום
להתפטר. בר־מעל מר שעל

 ולמען צרוף, פטריוטי רגש מתוך
הח השפלים, המשמיצים את לבייש

 מתפקידו. להתפטר בר־מעל מר ליט
 בר־ מר את הזוכרת גבעת״ירק, העיר
 צנוע חלוץ שהיה הימים מן עוד מעל

 לפני רב זמן השרברבות, במחלקת
 הוילה את כפיו בזיעת לעצמו שרכש
ב זו ידיעה תקבל המכוניות, ושתי
כבד. אבל

 לבוני־המולדת! בגוד
1 למשמיצים הבוז

ה תח■ טי ר ק מו רד
 : דראמטי כה בסגנון הכריז הוא

תון כל אשרוף ״סוד  1 אנסיפאסי ע
. הרוב אם רק 'אולם

 1 בקרוב יבחר בי
*1 דמוקראסי מדינאי אני כי

901 הזה העולם


