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ת״א. בע״ש ישראל דפוס

חברי
 ארנון, דוד אלמז, מיכאל

 טאובר, אוסקר נבי, נצה
ציירי

 בק. שמואל בן־דוד שלמה בזם. נפהלי
נרט קור. פאול פזנר. פילים
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קשת סילבי מלבין. ב. דב
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מירון שמואל דנון. גבריאל נ׳יקובס, מונטי

: המינהלה ראש
הררי שלמה
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 נעשה הזה שהעולם מתלוננים אנשים כמה
מדי. רציני

? מה מצחיק,
 לה, נקרא התרופה. הנה — פנים כל על

 הוא יותר הידוע שמה ״חמשיר״. בעברית,
״לימריק״. — אנגלי

 ישב אחד יום נולדה. כיצד יודע לא איש
אי עיר היא לימריק כי אירי, (ואולי אנגלי
 בעלות שורות, חמש של שיר וחיבר רית)
 חמש : קובעת הצורה מיוחד. וחרוז קצב

 השם עדיין, זאת ניחשת לא אם (מכאן, שורות
חמשיר). בקיצור חמש־שיר,

 לעברית, הצורה את העביר הזה העולם
 הבא. להעולם קבוע כמדור החמשיר את הכניס

 בחוגים כמגפה פשטה היא כי נתברר מאז
 אה־בי־לבם את נטשו נחמדות נערות רבים.
קיו את שכתו שהללו אחרי טיולים, בשעת

 היצירות מן כמה החריזה. במלאכת שקעו מן,
אמי לנו כותב למשל, כך, אלינו. הגיעו אף
: מחיפה נאמן, תי

 צבי בשם איש היה היה
פרטי. בנק להקים שהחליט

— ידיד לו אמר
 יפקיד מי ! טיפש יא

7 הצבי קרן על הכסף את
:דידי של יצירתו או

חפץ, ושמו איש היה היה
חומר־נפץ. בייצור שעסק

דינמיט חבית על
--------השמיט סיגריה הוא

ה-------- חפץ. בשם איש היה הי
 העסק ברזל. כללי כמה יש שתיווכח, כפי
אס נולדה (כבר היה״. ״היה במלים מתחיל

 אולם ב...״, ״מעשה של התחלה הגורסת כולה
ו לה. תשעה אל  חייב הקצב מסוכנת.) כפירה ז

משוריין. להיות
 מרוכז מאמץ לעשות רוצים אנחנו עכשיו

 לך) (או שב :ובכן במחלה. אותך לדבק כדי
 כאוות חמשים, עשרה, אתו, חמשיר. וכתוב
 חברתך, למורת־רוח הוא הדבר אם נפשך.
 פרי את הקודש. למלאכת אותה גם רתום
 יום עד שבועיים, תוך לנו, שלח עמלך

ההמש.יר. תחרות :ציין המעטפה על .15.8.53
 ביתו, תפורסמנה המובחרות היצירות כל

 ליצירה פרט אחת, בלירה אחת כל תזכינה
ל״י. עשר — הראשון לפרס שתזכה

— :היזהר אולם,
 בעיר גבר היה היה

חמשיר. לכתוב שניסה
 וכתב כתב הוא
וכתב כתב

מליוניר. לבסוף, וחיבר,

 מיבצע התחלת אחרי שבועות ארבעה עתה,
 הראשונים. ההישגים על להודיע אפשר ,50/״ס

מו הם אולם רצון, עדיין, משביעי, הם אץ
לזוז. התחיל העסק כי כיחים
ב העליה, הגיעה המיבצע על הוכרז מאז
.11,70/0ל" מנויים, צורת
? 11,8001סה־,>/ להיות דעתך מה

? צעירים בין המנע מציאת
חיפה. מ. ג.

 בעיות על מרקוזה מכם ד״ר עם המיוחד הראיון
ביותר... מאלף הנוער בקרב המין

רמת־גן ברגמן, אליהו
תסבי הרבה כך כל בי שיש חושב היה מי
ן.. מיניים כים

תל־אביב פוקס, רמי
שכזה...״ מתון ״מין אותכם שכינו שמעתי פעם

שכזה...?״ מין ״עתון — עכשיו לכם יקראו מה
תל־אביב להור, יעל

. . . ונאה שקט טיפול . . .
תל־אב־ב לוין, פליכס ד״ר

 וחונכו שנולדו הזה העולם קוראי שלרוב יתכן
 ומוסמכים. חשובים נילויים זה ראיון הכיל בארץ

 ם אז בשביל אולם הברכה. עליכם תבוא כן, אם
 חידוש. כל בהם אין אלה דברים באירופה. שחונד

התיכון. הספר בבית נלמדו הם
ט, יהושוע חיפה רפפוו

 עם :בארץ זו בבעיה לטיפול אופייני משהו
 תל־לזביב. הרצליה, גימנסיה ערכה הלימודים סיום

 השאר, בין נושאים. מיני כל על כללית תערוכה
 ועבודות מוצגים שם היו הטבע. חדר נם היה

 מפורט תיאור נם השאר בין משובחים. באמת
 מחלק חוץ — שם היה הכל האדם. נוף של

 שאני למה יודעים שאתם מנית אני מסויים.
מתכוון...

יפו כספי, אברהם
חוש שאנו למה מתכוון כספי הקורא אם
בים...

ואנגלית עברית
 הזה (העולם גולדשטיין ש. ד״ר של מכתבו

 להשתמש מרבים אתם כ״ על שהתלונן ),822
 מיוד. מפריע כתבותיכם. בתיד אננליים בפגוקים

 — עברית היא אמי ושפת בארץ נולדתי אמנם
 בלזי־ שפה (שהיא) חושב אני זאת בכל אד

 שב־• חיפה היא האנגלית השפה לדעתי אנושית.
עולם.

שולמן,תל.!ביב עוזי
גרוש כחצי בחירות
 דוגמה הן )822 הזה (העולם בלבנון הבחירות

 לפיה. נוהנים שאינם רק חבל למנהיגינו. מצויינת
 (ודרך חינם קרים במשקאות זוכים היינו לפחות

. השני). את אחד קצת מחסלים היו אולי :אנב
טבריה חסון, יעקב

 ת הפולים בזירה מתערבים באמת שהיינו ...נניח
 מ.ת היותר לכל !מזה לנו יוצא היה מה — בלבנון

וששליק. חומוס של
 וזיפה בן־ברוך, שלום

פוליטית. בהשפעה קבאב על לדבר שלא
 אבל ללבנונים. נפשכם כאוות ללעוג יכולים אתם

 הי-ס, לעשות שיודע המרחב בכל היחידי העם הם
 ומצפצפים — המערב ואת המזרח את מנצלים הם
ביחד. כולם על

ירושלים ליכטר, חיים
לקרחת סיכה יש

 תקרהזת סיבות את סוף סוף ניליתם !הידד
 ,גבריים הורמונים מדי יותר : )822 הזה (העולם

 צרות, קרקפות הורים, של נכונה בחירה מדי פחות
 הוא שאדם חשבתי תמיד ואני רהבים... כובעים

הראש... על שערות לו שאיו מפני קרה
חולון בן־פובים, ניניו

לגרמנית אשם מי
 דובר- שוויצרי סרט של הראשונה החצנה בשעת
 עלו תל-אביב, דוד. ארמון בקולנוע גרמנית,

 אי־ על מחאה וכאות הבמה על צע־כים כמה
 הלאומיים רנשותיהם על או השפה את הבנתם

 מובנים בלתי דברים קולות בקולי צועקים החלו
לקהל.
 לצעוק מתביישים אינם אשר אלה צעירים הם מי

 אשר טהור שויצי סרט בהצנת הבמה על ולעלות
 עוול מכל נקיות שוויציות, בידים בציריך, נוצר
 שפת היא שסתם אם האשם ומה ? היהדות כלפי

? אחר בסיננון אלא — האנטישמים הגרמנים
•אביב תל לר, דניאל

הרעות הדרכים
 סירסמתם )757 הזה (העולם משנה למעלה לפני
ה אחד הניב זה שאחרי בנליון מצולם. חידון

 שש את בצרפכם שעשיתם גסה טעות על קוראים-
ה תשובת ספיר. יוסף של לתצלום ספיר סנחם

.הסמקה : מערכת
ב מלאה. היתה לא זו שהסמקה כנראה אד

 ;י- שוב )822 הזה (העולם ישראלה על מהרש
 ספיר פנחס את מיניתם כי ויצא זו. טעות שנתה
התחבורה. לשר

 בני־ברק ויזנפלד, עזי
רן שוב. מסטיק הזר, העולם  חכיתוב עו

פסיכיאטרית. לבדיקה נשלח
? לנוער חסר מה

 הקיץ בפגרת בתל־אביב נמנסיה תלמידת הנני
רבים בחופשה עכשיו נמצאים כמוני השנתית.

דצח מ■
ד.ןז3 •צחק אח

ה הזדעזעה חדשים לפני
מו על הסיפור לשמע ארץ

 בהן. יצחק של האכזרי תו
 נעצר דראמתי מצוד אחרי

 הרכון, ישראל עפולה ליד
 הרג כי שהודה מועד פושע

האיש את
״העו יפרסם הבא כשבוע

כ מיוחדת תעודה הזה״ לם
 של הטראגי סיפורו : מינה

ש כפי עצמו, חרבון ישראל
 לכתב בגלוי-לב על-ידו סופר

אנו מיסמן־ - הזה״ ״העולם
שהתמ צעיר של מזעזע שי
ביק בו כגיל בכר לפשע סר
 בית- של כ׳ ככיתה חבריו רו

העממי. הספר
 במסגרת נמצאים אינם אשר העובד הנוער מבני

 יוצא כלשהי). נוער בתנועת (דהיינו, מפלגתית
 חופשתם את לבלות נאלצים הנוער מבני שרבים
 סיבות משתי כתוצאה העיר, ובשיעמום בסחנק

 הבראה לבית לצאת וחברתית. כספית :עקריות
בשבילנו. לוקסוס הוא

 רי, כ׳ למסקנה והגעתי בדבר הרבה .חשבתי
 איזה ולארגן אלה לעזרת לבוא יוכל הזה העולם

 יחיש־ ברנל טיול למשל, מספר. לימים טיול
דומה. משהו או לירושלים, או

תל־אביב צ., י.
 ישיבה שנות 20 אחרי עתה, לראות לי מזדמן

 הח-ים לצורת בתכלית המנונדים עם ח״ בארץ,
המת מילדיו החל השוודי. בעם המדובר שלנו.

 שעיקר אל־מפלגתיים. ובצופיות בספורט עסקים
 ולאזרחות לזולת לעזרה לבריאות;. הוא חינוכם

 איזו על-ידי לקבוע סבלי — שהדיה של טובה
 למב-יריט ועד — טוב אזרח להיות אפשר כרלנה

לי וחופשיים. בריאים חיים להיות הממשיכים  ו
כלשהי. דתית בפיה
ש אצלנו ייעקר לא כי להאמיז מתחיל אג  שוי
 לחני• הנוער תנועות יפסיקו לא עת כל הרע.

 עוד וכל בלבד. למפלנתיות רבן מבית תינוקות
 זכויות שהה אתיו, ישראלי אזרח לנדל נוכל לא

ארצו. למען וראשונה בראש (שיפעל)
שודיה שטוקהולם, דון, דב

כת-ים
 אצלכם הריביירה תצלומי את שראיתי אתרי
 אני מאז שם. לבקר החלטתי )821 הזה (העולם

 מריע נפלא. מקום זהו בקביעות. במקום מבקר
? שלכם במאמר בפירוש זאת אמרתם לא

תל־אב״ב ששון, אליעזר
 איג־ נוסר הוא עמדה. נקט לא הזה העולם
הבעיה. צדי שני על פורמציזה
 סלע , מול אנחנו מתרחצים רבות שנים במשד

ר הטנור. באזור נמצא הוא ועכשיו אדם״  ׳.ר ד:
 כי שהודיוי בת־ים. מועצת יו״ר לדברי מנונד
עברו. בשנים התרחצו לא הסנור בעיטת

חולון רפואה, טוביה
 אולי האמיתי. החוף :הזכרתם לא אחד דבר
 הטנו־. לשטח מחוץ נמצא בארץ, ביותר הטוב
דרומה. אם כי תל־אביב. לצד לא אולם

בת־ים שטרק, עליזה
משפיע השרכ

 מה לכם יש הקטן, האיש של הצרות כל על
 לא השרב של האיומה המכה על רק לכתוב.
 .. שפל. יחם נבזות. זוהי לדעתי לומר. מה בצאתם

1...״שאתם חושב ואני
תל־אביב הדר, אוריאל

! התחממות איזח

מאסר שנות עשר
 — >822 וזזוז (וזעולם היום״ לאור ״יריות כל
.זו מדינה לתושבי בלילה בנב יריח זוהי . !!.ש .
 —- יהודים מעפילים לבין ערבים מסתננים בין ואה

המור. פשע
בלי נבולות הנונב ?מסתנן מאסר שנות עשר

 בתאים בזח עונש — למדי קל עונש הן מזוין ווי
המאמר. לכותב יותר

תד־אביב תבור אלי
יא־אללה...

 :8.שת האמתי, לענין כלל נונע לא הנזפור כל
ש אכפת לא המנדט. של הדיכוי בהוקי השמוש

 אבל רוצחים. — מסתננים ננד בהם ישתמשו
 בהם ישתמשו שלא הבטחון לי אין מה משום

הימים. באחד ננדי נם
חיפה בלומברג אליהו

מכתב־ס
השנה איש

 תשנה איש מי ספק כל להיות יכול לא לדעתי
 האיש ישראלה, מפקד גלזנר מכם :תשי״ג של

 והתנוונות אדישות שנות ארבע תחת קו שמתח
העברי... הנוער של

חיפה ברזילי, חיים
כגות צריכים לא

 הדתיות הנשים הפננת פיזור על בריפורטז׳ה
 שימוש :כתוב )822 הזה (העולם הכנסת בשערי

 מצפונית. כפיה הוא וסרבני-חוק מפנינים ננד בכוח
 — פצצות והשלכת מכוניות לשריפת בנונע ומת
זצ״ל? רבנן שציוו כפי ידידותי וויכוח זהו האם

 וזל־אביב חנניה, שלמה
 צח״ל) בריטי, צבא פולני, (צבא ותיק כחייל

 אותה הופר לצבא בת ניום :ספק כל לי אין
לפרוצה.

ירושלים וינשטוק׳ אליהו
 הפננות, הללו. הדתיים כבר נמאסו — בכלל . . .

 ינן- כולם את שולח הייתי ברצון כסיות. תלונות,
עדן.

 תל־אביב שרון, חיים
 טובות. הפגנות רצופה עדן לגן הדרן אולס
 — שערים מאה בשכונת דליקה פרצה אילו

 שלנו והשוטרים שהכבאים חושבים אתם האם
 על שהתיזו כמו מים עליה להתיז ממהרים היו

ושלום... חס !המפנינות
ירושליב• מזרחי, יהודית

״ישראלה״ מסע
רג לכמה העינים את שעצמו מאלה אחד אני

 את שאלו ישראלה, מסע על שקראו אחרי עים.
״ ? אני לא ״למה : עצמם

חדרה שפירא, אליעזר
בש רק — לסבול מוכנים שאנשים כמה . . .
1 המדינה את לעזוב ביל

תל־אביב לוי, אברהם
 לששת הכבוד כל מזמן, שהיה ביותר היפה המפעל

 לרבים ועזרו המשיכו הזה. להעולם ונם ההכרה
כמותם.

חיפה בן־חורין, יוסף
קצת רק צריכים ימאות. צריכים לא זח בשביל

מזל... והרבה — דם
 בארישבע פלדמן, יצחק

 דר הם הבחורים ששה כי נכון זה אין לדעתנו
 פרטיזניות. זוהי — הים לכבוש הראשונים ניצנים

 הנוער בגי עשרות אותם הם) האמיתיים (הניצנים
 לקראת עצמם את להכשיר אלה בימים יצאו אשר
עבריים. ודייגים ימאים של עתיד

״נחשולים״ פל־ים, גרעין ומאיר, נסים
החדשה הצורה
 בספרות פרק נם המכינים אנשים הרבה שאלתי

 עדיין שהוא לי ענו הם הזח. העולם על לדעתם
בארץ. ביותר הטוב העתון

חיפה אינהורן, ראובן
חו איני הזח. העולם את לקרוא נהניתי תמיד

ש הם הניר או הדפום החיצונית, שצורתו שבת
 המאמרים, כשלעצמו, העתון אלא עלי. השפיע!

 החרשות נמסרו שבה המלבבת הצורה העתונאים,
וההערות.

 את לי יש בארצות־הברית פה כי שאם אציין
 מעדיפה אני אחרים, שבועונים ומאות לוק לייף,

 את אשווה דעתי, את תקבלו אם הזה. העולם את
 הוא טייס העניה, ולדעתי פה. לטייס עתונכם

בארצות־הברית. השבועון
ארה״ב לוס־אנג׳לס, ווקסמן, בודעמי

 הרבים החידושים את רב בסיפוק לציין ברצוני
 אתכם, יחד תפילה, אני השבועון. בצורת שנעשו

 ומצפה העתון תפוצת בדבר משימתכם להצלחת
 העולם את לראות אזכה בו ליום עיניים בכליון

ה השונים השבועונים של ובכמות באיכות הזה
בחוץ־לארץ. מופיעים

צה-ל בן־ארויו, שבתי רב״ט
המין כעיות עדיזל

 ייצערי אולם, הכתבה. את לקרוא מאד שמחתי
 ודיו ס שום זה, מאלף במאמר מצאתי לא הרב,
 סתלבט הנני בהן ואשר שעוררתם, בעיות לשתי

 מתלבטים כמוני אחרים רבים ובודאי במיוחד.
בהן.
 — המציקה הבדידות סבל על להתנבר כיצד א.

 ווששר שבהם המעשיים הצעדים הם מה כלומר
 בושה רנשות עם ובהתחשב זו מכה כננד לנקוט

; ונחיתות)
השטח ההפרעות את לתפל אפשר כיצד ב.

המצוי" השבועון
נסורטצ-ץ ־ לאי

השכוע פסוק
ה משרד במסדרוני נשמע

 :בירושלים אוצר
״גאס תהיה ״אל !

משטרה
הנו לפי טרוריסט חקירת

לק היחס (תקנות החדש הל
תיקנן). הל,

הפושע. אדוני : השוטר

 אותך. מטריח אני אם לי סלח
מבין... אתה אבל

--------קי לך : הפושע
 אתה אדוני, אבל : השוטר

יודע...
 לא !אותי עזוב : הפושע

!כלום יודע
הר אדוני, הרגע : השוטר

 אני י בבקשה סיגריה גע.
לש משהו לך להביא יכול
 לעזור רוצה רק אני ? תות
לך...

 לא רוצה! לא !הפושע:
!עזרה צריך

צריך. אני אבל : הש!טר
 יפטרו וילדים. אשר. לי יש

 אם ברעב. אגווע אני אותי.
יצטר הם למענם. למעני, לא

יד... לפשוט כו
 מודה. בבני, פורץ הפושע

 מנשק השוטר, של בנו נכנס
ידו. את

רפואה
 סביסלוצקי, וו. הרמן ד״ר

 לפסיכו־תופ־ הנודע המומחה
 של חדש סוג גילה עולוגיה,

לאח שנפוצה אוסו־סוגסטיה
המח הארץ. בנות בין רונה

ב אשר קייזריטיס, היא לה
מת יותר המסוכנים שלביה
לקרייזלריטיט. פתחת

ההמשיר
 בן־בליעל איש היה היה

 נעל. לזרוק באשתו שנהג
 שכח, הוא אחד יום
 כן, ״אם : היא אמרה אז
רעל.״ לן למזוג אוסיף לא
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