
 יוזמה, הדראמה תלמיד לקח — אחוז שים
 מחיר הצעות לי (,נתנו לבתי־דפוס יצא
 60 על התפשרנו בסוף ל״י, מאות של

 והוציא הדרושה, ההשקעה את גייס ל״י״),
 דקיקה, חוברת בצורת הפתקאות את לאור

 ומשעשעת• חיה בצורה מאויירת אך
 פנו ביד, הסחורה עם ענק. כצעדי

 עברו הם ההפצה. לשלב דהמו״ל המשורר
 אמת גילו באוניברסיטה, בתי־הספר, בין

גילו והסטודנטים הגימנזיסטים :ישנה
 דקות תוך בו עילעלו בסיפרון, רב עניין

 כל את קראו ראש, ועד רגל מכף ׳מעטות
 לקנות מבלי באדיבות. והחזירו — השירים

1<1,• כמובן.
הם מדיזנגוף. באה השניים של גאולתם

 על ישן עיתון פרשו ספסל, על התיישבו
 כאן, העיתון. על הספרים ואת הריצפה,
 גילו, השניים ענק. בצעדי המכירה התקדמה

מ בישראל להרוויח שאפשר להפתעתם,
עברית. שירה

 לכתוב ״אתחיל ברוך, סיכם ״עכשיו,״
באמת.״ טובים שירים

ת ו נ ג פ ה !

שבוע
הגוער השחתת

התקיים הוא ביותר: מוזר טקס זה היה

ש תל־אביב, בצפון י״א, עירוני בתיכון
לח נועד הטקס עתה. זה הושלם בניינו

ה שם על והסבתו הבית חנוכת את גוג
פרץ. נפתלי לשעבר שר

 בטקס השתתף לא תלמיד שאף אלא
המנהלת. לא גם מורה. לא גם החגיגי.

ל היה טקס, להיות היה שאמור מה
ה שבוע נגד — מוחצת להפגנה מעשה

 — ההפגנה את ואירגנה הגרמני. תרבות
המוסד. מנהלת מאשר אחרת לא

 את הסבירה היא לשכוח. ולא לזכור
 בתי- מנהלי לכל שהפיצה במכתב עצמה,
 תל־אביב. בעיריית החינוך ואנשי הספר
יעקובוביץ: מרים כתבה

 זה בטקס להשתתף לא לנכון ״ראיתי
מח אני אותם תלמידי, את לשתף ולא

מש בנוכחות התקיים והטקס היות נכת,
מגרמניה. נכבדים לחת

 שנים במשך חונכו בית־ספרנו ״תלמידי
הנ המוסד תלמידי שבשואה. האמת על

 את וקיימו החרבה לודז׳ קהילת את ציחו
 לשכוח/ ולא ,לזכור האימרה

ה בני בעיני הם מגרמניה ״האורחים
 ואני ההשמדה, מלאכת את שביצע דור

ש הטקס כי זד. דעת בגילוי לומר רוצה
 משחית זה חינוכי במוסד אתמול נערך

 הצעיר. הדור בעיני תדמיתנו את
 יתוצ- את בשרי על שחזיתי ״העובדה,

)36 בעמוד (המשך

המידות מדריך בעזרת
קאו קאו של

 המידות שתי מביו לעצמך לבחור תוכלי
לדביותר המתאימים המכנס גרבי את
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