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 קטנה, חוברת בשעתו היתד, שבוע, מדי למערכת המגיעות החיברות, עשרות בין
 שהופיעה, היחידה החוברת שהיתר, מפני כל קודם העורכים. לב תשומת את אליה שמשכה

 שהביעה מפני שנית, מפלגתית. התערבות ללא מתנדבים, צעירים בהוצאת המדינה, קום מאז
צופר.. החוברת שם הלימודים. תכנית :מכרעת חשיבות בעל נושא על רציניים רעיונות

 כל לנפח הרגילים העתונים, זו. חוברת על שהיא כל להגבה המערכת חיכתה לשוא
 עצם על שתיקה של קשר מין קיים היה בשתיקה• עליה עברו מפלגתי, עלון־תעמולה

 נולדו מאז שונתה שלא המעובשת, הלימודים תכנית הנושא.
קדושה. בגדר היתד, המערכת, חברי רוב

:תפקיד עצמה על לקבל המערכת החליטה שעה באותה
המדינה. של יומה סדר על יעלה הזה שהויכוח לדאוג

 אינפורמציה מסר צופר, אחרי בהתמדה עקב הזר, העולם
 את ליצור במעט לא עזרה זו פרסומת רעיונותיו. על שוטפת

הציבורית, האוירה את יצרה ומוריהם, התלמידים בין התסיסה
— מעשי לשלב התלמידים התעוררות את להעלות שעזרה

ארצי. ארגון הקמת ג 11. ץ!
 הזה העולם היה הארצית התלמידים מועצת של היסוד לכינוס ההזמנות ברשימת

 עתון כל לבדם. הזה העולם שליחי ישבו כינוס אותו של העתונאים בספסל רבים, מני אחד
בנוכחותו. הזר, הכינוס את לכבד לנבון מצא לא אחד אחר

 כ זה לכינוס הזה העולם הקדיש הצנע מהדורת למרות
 דעה להביע מבלי החירום, מהדורת רבע — שלמים עמודים
 המשתתפים דעות על מקיפה אינפורמציה מסר כלשהי, עצמית

 הכינוס צירי ע״י לו שנמסר המודפס, להומר בהתאם ושולחיהם,
הנשיאות. ע״י לו שהושאל הרשמי, יד,פרוטוקול
 גורמים אותם כל דבורים. בכוורת כאבן פעל הדו״ה
 פתאום נתעוררו גמורה, באדישות ליענין שהתיחסי ובטאונים,
 להשתלט לשליחיהן, דחופות הוראות מסרו המפלגות מתרדמתם.

 צדדייב, לאפיקים הויכוח את להסיח בה, לחבל או התנועה על
מכת לפרסם החלו העתונים הלימודים). (שכר חשיבות נחותי
דחוף. מנהלים כינוס כינסה החינוך מחלקת ארוכים. מאמרים הכחשות, בים,

 מהם המערכת, את הציפו מכתבים מאות הויכוח. החריף עצמם התלמידים בין גם
 מונו הנציגים כי או מדי, מתונים .היו נציגיהם דברי כי שקבלו, תלמידים, של •רבים

 מדבריהם בהם חזרו התלמידים מן אחדים המנהלים. ע״י
להם, רק הידועה מסיבה ואם מפלגתי, לתץ תחת אם .הפומביים,

 כסיכום אולם חתימתם• שנשא מודפס,, לכרוז התכחשו או
 הניעה יותר, רצינית נעשתה התעמקה, עצמה שהתנועה נראה,
לימודיהם. מטרת על הראשונה בפעם לחשוב תלמידים אלפי

 אשר הדבורים, מן אחדות כי מראש, לצפות היה אפשר ן
 מפר את תעקוצנה משנתן, אותן העיר הזה העולם של העט

 הזה העולם אולם חסרו. לא וגידופים קללות הקדושה. הדממה
 את הוציא הוא ציבורית. שליחות מילא כי ההרגשה ע״י מוגן־

 שתקבע התכנית, על עניני ויכוח עורר העולם, לאור הבעיה
 זה .שויכוח ידאג והוא שנה. 20 בעוד המדינה פרצוף הבא, הדור של פרצופו את
ידום. לא

מכתבים

הספד. בבית והתלמוד היהדות למודי את
 היתר, המדברים בדברי שנשמעה הנימה
מזאת• שונה

 התלמידים מועצת יו״ר זיולד, שבתאי
הארצית.

 הנזודפס הכרוז אה קרא לא היו״ר כי היתכן,
 בתי כל ע״י חתום שהיה בכנוס, שהופץ
הלמו ,תכנית שקבע: התל־אביביים, הספר

 למאווינו מתאימה אינה המיושנת דים
 חדשה, למודים לתכנית נשאף ולצרכינו.

רוחנו!׳׳ את שתבטא

 אך הנוער, בבעיות התענינותכם נאה
 שעמדה המטרד כי תחשבו באמת כלום
 הד לה מצאה ואשר הרעיון, יוזמי בפני

 באמת היא הלומד, הנוער של רובו בקרב
 לי ברור לא אולי הלמודים״? לתכנית ״הבוז

 להבהירו נא צרכו. די הענין אחרים ילרבים
לנו.

תל-אביב. לנצמן, בלהה
 האמיתי הגרעין הזה, העולם הערכת לפי
 הרעיוני המרד היה התלמידים תנועת של
 בסיסמה לסכמו היה שאפשר ״צופר״, של

 .השלבים שאר כל הלימודים״. לתכנית ״בוז
 לקריאה הגבה אלא היו לא התנועה של

זו. ספונטנית

רותי. רותי,
 אולם כביר. הוא 1951 רותי של הרעיון

 חבר יכול האם מתביישת, עצמה רותי אם
 ותולדותיה תמונתה את לשלוח ידיד או

הסכמתה? בלי
ירושלים. שנברג, ישראל

בהחלט. אומיץ, בחור הוא אם
 היא הלוא בעל. לה אין המסכנה, רותי

 יהיה מתי ).695 הזה (העולם ממנו הלכה
 בעלה את לראות רוצה אני ■ שלהם? הגט

השני!
אביב. תל רוזנברג, סמי

 עם רותי של קשריה רוזנברג: הקורא ירגע
בהחלט. זמניים היו הח״כ

חדש. בגד תקבל שרותי הזמן הגיע
כתף. תפר בלי

אביב. תל רייס, שלמה
לא רותי, קובעת הזה העולם אופנת את

פאריס.

 הוא דוש האם לדעת: רציתי אחד דבר -
 תצלום של שאלה שזוהי או ימינו, אטר

)?695 הזה (העולם
ירושלים. מזרחי, אביבה

את הפך בדוש, התקנא התצלומים עורך
חתנזונה
 כפי בעט, עפרונו את דוש ימיר אל
 ).694 הזה (העולם לעשות מתעתד שהוא

 הוא הבחירות לכרתי בהצעותיו ן. גא, הוא
 התורפה נקודות את גילה עצמו, על עלה
הבחירות. של

תל-אביב. רייבמן, גרשון
מסמיק. דוש

 לכנסת הבאות בבחירות כי מציע, הייתי
 סיעה הזה העולם קוראי יקימו השניה,

 דבריו את שיביע דוש, יעמוד שבראשה
 בין שיחולקו וציורים, קריקטורות ע״י

 את ישעמם שלבטח (דבר הכנסת. חברי
 הארוכים הנאומים מן פחות הח״כים

שם). הנשמעים
טבריה. ניסן, אליהו
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מו רא־ח• ן ע־נ■ ב
נבח הכלב 1

 ספר בבית מפורסם מורה שכני
 השבוע ומאומצת. קשה עבודתו גבוה.
 לקול בוקר, לפנות 4 בשעה נעור

מנו הטלפון. צלצול
 לטלפון, נגש מנם

 השפופרת, את הריס
הש קול את שסע
 מסול הגרה כנה

 | נובח כלבך ״אדוני,
 תמימה שעה נבר

״לישון ומפריע !
בשי חדק המורה

שקט. בנימוס והודה ניו
 :הט־ צלצל בבוקר, 4 בשעה למחרת,

 ן. ממול. הגרה הדיירת, של בחדרה לפון
 נ הש־ את הרימה לילה, בכתונת הגברת
 קול את שמעה פופרת,

 להודי! רק רציתי ״גברתי,
!" לי. שייך אינו

 נ הש־ את קרימה
̂  : המודה קול

^ הכלב כי דיעך,

 ת״א, עליכם, רביש׳שלום ישראל
ל׳׳י. 1 של בפרס זוכה

 התחלתם, אשר את להמשיך עליכם
 הנכים. גורל על אמיצה רפודטג׳ה ולפרסם

 שותק, או יד, או רגל, שאבד חייל חי איך
 כדי נעשה מה עיניו? מאור את אבד או

 מפרנסי! בעבודה לסדרו כדי עליו, להקל
 להעניק כדי משהו, נעשה האם ומתאימה?

 חוב לו חייב שהצבור ההרגשה, את לי
 אם: לו, הניתנת העזרה וכי בכך, ומרגיש
חסד? ולא זכות היא ניתנת,

ירושלים״ טל, מריס
 המחיה״ יוקר ״אינדכס על שלכם לדו״ח

 לעשור! תנסו אולי ):690 הזה (העולם
 השחרור, מלחמת נכי של משכורת חשבון
 בחודש המשתכרים הסוכנות.היהודית, עובדי

נסו! אנא, ל״י?,.. 33
 להתחסל:: בשקט יכול השקום אגף אכן,

 בסדר. מצדה הסוכנות גם ״סודרו״. הנכים
 שאפשר שכן, ומכל אדרבא! נכים? לקבל

.זה. פטריוטי בענין כסף קצת לחסוך  וכל .
 ביותר,. הנמוכות בדרגות ״סודרו״ הנכים

 חטאו האלה האנשים האם במשכורות־רעב.׳
השחרור? במלחמת שנפצעו בזה,

תל-אביב. מינץ, דוד
שנן. נ!־אה

 העולנד וקוראי שקוראות מציעה הייתי
 ע״י־ וינציחו כסף, בסכומי ישתתפו הזה

 נפלר אשר בחורינו, טובי את זכרון מצבת
למעננו. הקרב בשדות

שכולה״ אחות מילטיין, רותי

הסוהר. כתי על דו״ח
בגלותו־ רבות אבנרי אורי עשה אמנם

 (העולם־ הברזל סורגי אחרי המתרחש אה
 גמר לא שהוא חושבני אולם ).691־2 הזה
 הכלואים. האנשים עם בקשר עבודתו. כל את

מהקור ורבים מאד, כאובה בעיה ישנה
 העבריינינב: בעית והיא אלי, יצטרפו אים

הצעירים.
חיפה״ זייפר, יעקב

האלמוני השער
 אי־ לי גרם )696( הזו! העולם שער
יושבת לי',שהבחורה נדמה היה רבה. נעימות

 כשניגשתי אולם ״נוגד,״, בבית־קפה מולי
 קטלני מבט בי העיפה לשאלה, כדי אליה,

״פרחח״. לי וקראה
תל-אביב. יונגמן, ש.

 לו היה שנדמה היחיד אינו יונגמן׳ הקורא
 שני (ביניהם איש 7 השער. את זיהה כי

 השבוע במשך טילפנו בשוטר) מוניות נהגי
חשודה. אשה ראו כי והודיעו,• למערכת

הלימודים״ לתבנית ״בוז
 הזה העולם שנתן הרבה הפרסומת

 מועצה במקומה. אינה התלמידים״ ל״מועצת־
 מטרתם שכל עסקנים, מכמה מורכבת זו

 וד,מ.הלים, החינוך מחלקת בעיני חן למצ,א
 מיני כל (ולטובת האישית לטובתם ולנצל

 של הספונטנית ההתפרצות את מפלגות)
 מרו- עיניכם להסיר עליכם התלמידים, מרד

 לאותם עידוד לתת ולהוסיף אלה, דפייכבוד
 את לעורר באמת המבקשים המעטים,

 על ועקבית רצינית למחשבה התלמידים
לימודיהם.

בעסקנים. צורך לו שאין תלמיד
 שקמה הועדה, על כותבים אתם י הנה
 ועל שלהם, מוסקה על ״שלוה״, בבי״ס,

 לירושלים, עולים הייתם לוא שהוציאו. עתון
 את בית־הכרם, בתיכון, גם מיצאים הייתם
 אצלנו נמצא ״מוטקה״ במקום הדבר. אותו

 עוד אלא בלבד, זו ולא הלב״, טוב ״ויזתא
עוב שהתלמידים התלמיד״, ״חנות קיימת

בתורנות. בהפסקות בה דים
ירושלים. אלעזרי, יעקב

 המוטעה, הרושם את קבל הרחב הצבור
ולה להרוס באו בכנוס התלמידים שנציגי

לבטל הקיימת, הלמודים תכנית את חריב

 להדפסת ניר אין ממילא, — מצוין רעיון
■׳ הנאומים.

איהז - האומה״ ״תודת
 על המזעזע המאמר את פרסמתם מאז

 ויתומים, אלמנות השכולים, ההורים מצב
 מלחמת להמשך. רבים קוראים מחכים

 — והאמהות האלמנות בשביל נמשכת 1948
 עליהן, רובץ נפשי סבל ש״רק״ אלו גם

 אחד וכל (והמדינה, שהכנסת אלו וגם
 יש אך מתמדת. לדלות גם אותן דן מאתנ׳ו!)

 מלחמת תמשך שבעבורם אנשים, סוג עוד
 נכי הם אלה הרי חייהם, ימי כל העצמאות
המלחמה?

 אט זה, מתפקיד ישתמט לא הזה העולם
 מסוריסו הצעירים העבריינים עניני כי

 רבת. נכונות סגלה שאינו הסעד, ,$זשרד בידי
שלו.. תמסך מבעד להציץ לציבור להרשות

המהר. את מחפש נוער
 המחר״? את מחפש ל״נוער קרה מה

 שאיך עד כך כל ברור כבר הוא המחר האם
 עומר — שלי המחר לחפשו? צורך עוד

 הנוער?: בני פסו שמא או בערפל. לוטה
קיימת. עדיין אני

אביב.. תל ליבוכיץ, שולמית
השם. ברוך

ף ע ש ה
 .15 בת חדשה עולה זילברשטיין, למרים נאמד הנועד, עלית של המעבר במחנה

 בך הוסיפו, הסברה לשם בית־שאן. בעמק חרמונים, לקבועת תישלח שהיא מרומניה,
 התנ״ך, בימי עוד הנזכר הארץ, של הצפוני בגבולה גבוה, הר של שמו הוא הרמון

 חפציה, את ארזה היא מרים. על רב רושם עשה לא הדכר החורף. ינד כל שלג ומכוסה
 שהיתה׳, הקרים, המקומות אותם ככל ,מקום, זה יהיה כי בחשבה, החדש לביתה ויצאה
ברומניה. בהם, רגילה

 המקום חברי בפי ״חמדיד,״ ! והמפה המוסדות הקק״ל, ההלטת לפי ב״חרמונים״
 ושלג,. הרים במקום :אפתעה לה חיכתה האחרת, הכתובת לפי מכתבים לקבל המסרבים

 בסביבה, היחידה הנקודה היא שחרמונים אלא בלבד, ,זאת לא איום. ושרב בקעה מצאה
 היא: בעיניה! חן כנראה, מצא ההומור'שבדבר, .החרמון. את מכנה לראית שאי־אפשר

הקק״ל״. של בתמונות שרואים כמו נחמד, ״קיבוץ זאת, בבל הוא שהמקום החליטה
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