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 את ממריץ בולסטדין, של גבוה ריכוז המכיל תיאליזין,
 קשקשים. ומרחיק השער שורשי■ את מחזק הדם, מחזור

מדעי. יסוד עד השערות מי תיאליזין,

ה מ ש ר ה ן ה מ ז ם ל י ד ו מ ל ש ה ד ח ה

התיאטרון לאמנות אקדמיה
העיריה שד התרבות מחלקת בחסות 1

רי ומנהלה מיסדה רו הנ דו

 למעשה׳ הלכה היא שמטרתו תיאטרון־נסוי נוסד האקדמיה ליד
בחינה. אחרי — ומעלה) 16 (מגיל — מתקבלים לאקדמיה תלמידים

לילדים. דרמטי בית־ספר : נתניה סניןש ליד
: ה ה מ ש ר  יום בכל תלמידים) של מוגבל מספר (בשביל בספטמבר 15 עד ה

רו, ה. : בתל־אביב  .7—5 משעה ,208 הירקון רחוב דו
: בסניף ה י נ ת  יום כל •נתניה עירית של ולתרבות לחנוך במחלקה נ

הצהרים. לפני 2—1 בשעות

פזרטרטים לצלמי
בשם התחרות השנה ראש לקראת לערוך החליטה הזה״ ״העולם מערכת

השנה״. של ביותר הטוב -הפורטרט
מקצועיים. מסחריים צלמים בו שישתתפו

 משתתף כל של אחד פורטרט המערכת תפרסם השנה בראש
 — — — וכו׳ האובייקט על פרטים שמו, ציון עם בהתחרות,

 סידורים יעשו לדעתו. ביותר הטוב הפורטרייט הוא מה ישפוט הקוראים קהל
 — — וכד. וכו׳ תוצאות קביעת נייטרלי, למקום התשובות למשלוח מתאימים

 למערכת ולשלוח זו בהתחרות להשתתף בזה מזמן מקצועי צלם כל
־ תמונתו לדעתו, ושהוא, האחרונה, בשנה שצילם אחד, פורטרט
שבועיים. תוך למערכת להגיע חייבות התמונות ביותר. הטובה

טוב. מבריק נייר על הדפסה מ״מ, x 180 240 מינימלי: גודל

הקולנוע לצלבץ תלוש
................................י....... הכתובת ......................... השג

מכתבים
לבוניה

שרד של ההודעה עם בקשר התכ על הקיצוב מ
ף נית סי ע הנני החלב, לתוצרת חלב אבקת להו  מצי

שנות ת את להבא ל שמו  ל־לבון ולבניה לבן ה
ה. ולבוני

חיפה ש., שמואל ד״ר
אחראית עתונות
ס מו ל פו  אין )720 הזה (העולם חבם ברכה עם ב

שימה  המיוחדת הדרף היא כזו כי וכלל. כלל להא
ת של עתונו ה״, ה הגונ צלנו. שהשתרשה כפי ה״  א

שקפת שאינה בזאת והמצטיינת  החיים, כל את מ
שאירה ובפרט ת בלתי מ ארו ת את מו החשו הפינו

ת. שעים, כנון כו שפחתיים. עניינים פו  סררים אי מ
ת פליליים דו ס מו  להסוות נטייה ישנה סוציאליים. ב
ת. במלים יפים בלתי מעשים  הבולטת התופעה יפו
טה ביותר בה (והמבלי טו  יתר• מכל הזה העולם את ל

ת״. היא העתונים) סננ מ  יכול קורא סתם אין ה״
שהעתון שלו לעתון לכתוב  מבלי דבריו, את יפרסם ו

ת. תחילה תיבדק שהכתבה בקפדנו
תל־אביב רייכנין, גרשון

 בדמיונם להשתמש וחבריה חבם לברכה הצעתי
ת תפריט את לגוון כרי יותר יעילה בצורה או  המצי

 הלעטת לצורר בעיניהם נראית שהיא כפי הישראלית
תם אין הכל שלמרות בעתוניהם קוראיהם  אלא לכנו

עלובים. עתונים בשם
תל־אביב ספורטה, יעקב

ס לאחר מו ל פו  ואורי חבם ברכה בין שנערך ה
ח בענין אבנרי, ד שהתקיים הוויכו  הצופים, בגדו

שתתפים כאחד מעוניין, הייתי הכרמל, שבט  המ
תו או ר להעיר וויכוח, ב פ ס הערות. מ
מת הקורא״ של רצונו ״מה עו  דרוש ״מה ל

ת הן אלו — לו״ ת שאלו שנויו  שני בין במחלוקת ה
ד אגלה לא הנ״ל. העתונאים ר אם סו מ  שרוב או

ער, בני הם העתון קוראי  אינו עדיין זה ונוער נו
ב מה יודע ן טו ו כ נ . . ו פף הזה שהעולם הדבר ל צו  מ

תיו את רו  חכמה איזו אד אחר, עתון מכל יותר שו
ת ובינה ת מסתתרו תיו או ת ב הללו? הקטנו

ס״ ״העתונאי פו מ לי או ב מה כקובע ב  רע ומה טו
 הוא המצב לדעתי ארצות״: ועמי ״בורים לקוראים

שר יותר טוב ת״ ועמי ״בורים קוראים מא  ארצו
ב מה לעורף יגידו תו להם. לכ

מת הוא כי אצלנו הכריז שהעורר להעיר עלי
ם״ נגד ה לא וכך ל״אלפיז כונ שמועה נ  ברכה של ה

לו הבס אי א כ  הרגשתי לא גם אני מנהיגם. הו
ם או טי ב״נ ״. אנ  הזה שהעולם אמר העורך ציוני
מן להיות משתדל א ת. עם נ או ם לא המצי עתוני  כ
שותה כבחורה ישראל מדינת את המגדירים אחרים  ה
 היא ישראל נם אלא המדבר, בלב מים כד מתוך
שאר ארץ ת. כ צלנו נם המדינו רוצ ננבים, יש א
ב איני ו... חים, בן מחוי מו ם כ  העורך, עם להסכי

צא איני אך ם בזה מו מני ם סי או טי לנ ״. ״אנ  ציוני
במק דייק לא חבם לברכה זאת שסיפר שמי נראח

בכך צת, שים אין ו חבס. ברכה את להא
אחוזה לוסין, יגאל

כאב תיטעה
שה ט סגנון עברי במתון לקרוא היא בו מע  כ

שרפו אשם אני ״מה אנטישמי: המק בית את ש
ש...״ תו כדברי ד שופם צעיר או  את הבין שלא מ
שועים בתי סגירת שע אב ט׳ בליל ה  הזד (העולם ב

ם ).720 ת הזה העולם מעלה לעתים אמנ שאלו  מ
טול הגיוניות ת לבי  אולם זמנם. שעבר ומנהגים דעו

ל כל כבר עוברת שלכם הקיצוניות בו אה נ  פנם ורו
ת חודש שלא נוהג בכל  חטיבת של מדרשה בבי

גבעתי.
 נתניה ליפשיץ, אריה

 חברותיה) (ככל השתדלה גבעתי חטיבת
 ידי על שעוות מה את לתקן מסויימת בהצלחה
 הצדקת שיש דומה ולפיכן טיטוס, חטיבות

 השעשועים בתי את לסגור הנוהג לביטול מה
יום. באותו

והפרנקים ביאליל,
ע אני ודי. מספיק  בצורה העגין את לחסל מצי
ט המערכת בחדר לערוך מקורית: שפ ק נגד מ אלי  בי
בן ), שלא (כמו ו י פנ ת את לברר ב סיבו  ואת הנ

טת הגורמים תית הפה לפלי שטו שורר. של ה  המ
שבעים חבר כב יהיה המו ר וה הפרנקים מנציגי מו

שכנזים. כן הדין בית אב יהיה טסה חיים א  ובדו
שמים שב הנא ר. יחזקאל השני. ביאליק י בנקי

 קדימה כפר שפיגל, גדעון
מס שפיגל, הקורא עם מסכים הזה העולם

הוויכוח. את בזה יים
הרוח״ חולי מוסדות על ״דו״ח
שר ״עד נאמר: בדו״ח  נהה החולים בית הוקם א

אה מעין הרוח מחלות היו 1942ב־ מ ש טו  לא שאי
ת כמה היו ושם פה בהן. לטפל רצה דו ס פר מו

 מסחר בתי אלא היו לא המכריע שרובם טיים,
אכסניה ח... לחולי ו ס שחולה רו כנ שר עד בהם נ  א

שמתו ״ את תצא המעונה נ פו. נו
ד קיים 1927 שמאז לציין ברצוני ס  נשים עזרת מו

שלים, א ז״ל. הרסן ח. ד״ר היה שמנהלו בירו  שהו
טריה חלוץ בכלל א צוינו והדברים בארץ הפסכי  ש

סד 1936ב־ וזכרו. שמו חילול מהווים בעתון  נו
טל החולים בית מנ הלו. שאני הכרמל, בהר בלו  מנ
שנת כבר ה 1937 ב ס כנ ד הו ס מו פול שיטת זה ל  טי

לין סו ת האינ עם ובוצעה המודרני ה בפ שונ  הרא
ד מוס בן ד״ר ע״י זה ב הל כעת שהנו מאיר, ראו  מנ

שלתי החולים בית בבאר־יעקב. הממ
ס 1940ב־ עוד כנ שון שלי, החולים לבית הו  כרא
פול בארץ. טי שמלי. הלם על־ידי ה ס ח כינו  הנוירו־ ב

אטרי שא היה כבר בתל־אביב, 1942ב־ פסיכ  הנו
לין. ״הטפול סו אינ שמל הלם ב הנו — ומטרצול״ ח

ר. וד״ר ידי על עליו שהורצה העיקרי, שא אי מ
ח לגבי אשר תו ה נ מי סו בו ח נתוח — הלו  — במו
ח מבוצע תו שנת כבר בארצנו כזה נ  תחילה ,1942 מ

 ד״ר ידי על כך ואחר (הדסה) וינדרסון ד״ר ע״י
שכנזי לינסון) א  ירושלים) (הדסה, בלר וד״ר (בי
ע בארץ המנותחים ומספר ב. כבר מני רו .200ל־ ק

חיפה בלומנטל, קורם ד״ר

ערכית מחתרת
ץ הזה, העולם של ותיק כקורא ד הנפו  בין ביחו

 שג־ הקו על ומתפלא תוהה אני והצבא, הנוער
שאלה קטתם ת הערבית ב מי שראל. הפני  ספק אין בי

 בבעייה ומתקדמים דימוקרטיים להיות מנסים שאתם
ה הנני !הפתרון זה לא אך זו, ש אליכם פונ  כאי

שי אל צבא שעבר צבא אנ או ל שה ( חו 11 בחופ
ת מבחינה : דש) חוני זו בעיה לעורר עליכם בט
ם גבי מעל כ ש עתונ  איבו־ או מידי. פתרון ולדרו

סין החלפת ערבית, קואציה כלו ש. או או המ גירו
ש פו הערבי, הגליל הערבי, שול ת וחיפה י הערביו

ת ם מחתרת תאי בקרבן מטפחו מיי שעת פני  שב
 פעם ואם שלנו, החמישי הניים את יהוו מלחמה
ם אחד של הקרבורטורים באחד חול תמצאו  הנ׳יפי

שון שועלי של או. אל — שלכם שמ פל ת  זה ה
שמתכם. חלק נם יהיה מא

צ.ה.ל. פישל, נחמיה משנה סגן
 לטענתו הוכחה כל מצא לא הזה העולם

 מחתרת תאי קיימים אין פישל. הקורא של
 הס ישראל ערביי בישראל. רציניים ערביים
 וארצות ישראל בין היחידי הגשר בינתיים
 של ניתוקו יתרונות אם הוא רב ספק המרחב.

סכנותיו. כנגד שקולים זה גשר
אקדח״ שדף ״הרקדן

שערות כשם ת אינו דנקו לאה ש  אלא בהירו
ת. .719 הזה (העולם המאמר בל נם כד שחורו ( 

ע צדדים. שני יש למטבע זכרו, ר דוקא מדו  לבחו
ע ? הרע בצד  על טובה בחורה שם להשחיר מדו
ע הדפים, נבי שע על קצת תכתבו לא מדו  הפו

קו לאה ? עצמו  לקפריסין להפליג עמדה לא דנ
ת על  עם לצאת חוזה לה היה אלא להתחתן, מנ

ד רקדנים להקת שם. לעבו
ברנובסקי, אולגה

חיפה הארטיסטים, אגודת
 השחירה שהרשימה סבור הזה העולם אין

 אמנם ששערותיה הרקדנית, של שמה את
שחורות.

שעד שחורת דנקו, לאה

הפזמונים מלחמת
שים נרדי נחום שנה את מא שמעת דמארי שו  בה
ת בלתי צריחות טיו טי או אס צ מ מן את ש המת מקו

.711 הזה (העולם ניו־יורקי לילה במועדון אים ( 
ה הייתי בניו־יורק בהיותי מ כ ה ב תי עו הופ  של מ
שנה עדון איננו חביבי שקפה וראיתי דמארי שו  מו

בן לילה מו ם המלה, של הקלוקל ב מיונ  רבים של כד
ר הוא בארץ. סנ ת. נ  המזרחיים הציורים לא בחצו

שנה אלא — העברי השם לא הקירות, על  דמארי שו
ש למקום חביבי את שהפכה היא הצ לרבים מסנ

ת ורוצים עברית למלה מאים  באוירה ערב לבלו
חמה. ישראלית

שבח מרבה נרדי מר ת הצלחותיו ב קליו  המוסי
חני אך באמריקה. שבע, אל־וואד שבאב בטו  ובת־
שנה שהשמיעה טני בליווי שו פונ יש מלחים של ס

תה שביקרו ראליים ם. שעה או שו במקו ת לא ע חו  פ
האמריקאים. ובין בינינו ההבנה למען

חיפה בן־ישראל, ניסן
היופי״ על ״המאבק

תבי מדברי מלה איזו ח עזכנעדז מכ  רפאל מר א
 זזנ״ל בענינים שידיעתי )719 וזזוז (העולם הלפרין

שונו ביותר, דלה ע ? כל פה לא מדו עני ני שכנ  ל
תו ? דלה ידיעתי שאכן ענינו עי הת צו א במק  תבו

קה על פו ת. מורה אני — סי להתעמלו
תח נוף נו מפו נ שתו ונירים. שרירים רק אי  ני

פי היא: הלפרין מר של צוני יו מכוו ושרירים חי
ת, על: הלפריז מר של דעתו מה צים• שו  זרי- גמי
שקל, שיווי זות, ץ מ ה, לב,־ אומ צי רדינ או ב קו  ל

? וריאות
תל־אביב כהן, חיים

ערכי־בורדי
תב )717( הזה העולם  עם יחד שנרצח שהאיש כו

סני מו אל־זעים חו  הוא הנכון בראזני. חסן ש
שמו א בראזני בראזי. חסן הוא ש  ממורדי אחד הו

צפון הכורדים עיראק. מ
 תל־אביב בן־אפרים, ניסן

ההב למרות צודק• בן־אפרים ניסן הקורא
כורדי. היה בראזי גם בנר׳ן דל

!רותי רותי,
שה מסרו אבא בבק  את מחנד לא שהוא דוש ל

אוי. בתו ר עומדת היא )719( הזה בהעולם כר תו  ב
ה לקרח.  וילד בשנים מבוגרת אשה עומדת מאחורי

ת צריכה היתה רותי בזרועותיה. קטן פנו ם. לה ל מקו
 תל־אביב מ., דליה

 הנמוסים. נטסים לקרח בתור
ש אצל האם ם דו שה באי ערו בחורה עם לפגי

שנ הבחור על שלו מהקריקטורה מסתבר כד מים?
ארו מס, ש שקפיים נעלים, רק ונ מגבעת. מ  איה ו

הבגדים?!
חיים קרית טוך, ראובן

שנגנבו. ייתכן
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