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חינוך

 — מוייס אתמול
פושעים? היום

 בבית- כשבועיים לפני התלמידים הפגנת
 יכלה בעכו סנטו! טרה הנוצרי התיכון הספר
הסטו הפגנות מיטב עם בתחרות לעמוד
שמ נעקרו, דלתות בארצות־הברית: דנטים

 ׳מחדרי־ נעלמו לוחות לרסיסים, נופצו שום
רוסקו. ורהיטים הכיתות

מהו ההפגנה: בסיבת היה היחיד ההבדל
ה נגד מכוונות לים מעבר הסטודנטים מות

 בעד בעדם. היתד, בעכו ההפגנה מורים.
 ו־ חוג׳אזי יעקב דיוק: ליתר מהם, שניים

אליאס. טועמה אדוארד
שני הורים. מזעיקים התלמידים

 שנים, חמש מזה סנטה בסרח עבדו המורים
ה המנהל, ־ולהערכת הסטודנטים לחיבת זכו

סיירי. גאטניו כומר
ל המנהל החלטת במפתיע נודעה כאשר

פיירי ומנהל חוג׳אזי מורה
לדברו׳׳ רוצה לא ״ח׳לאם,
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ואדיב. מהיר שרות מעולה, עיבוד פגם, ללא לייצור הודות
!1970 חדישים דגמים ששה לבחירתן
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 בית־ בחצר התגודדו המורים, זוג את פטר
ו מוסלמים תלמידים, 500מ־ למעלה הספר

ב שהוכנו כרזות נושאים כשהם נוצרים,
ההנהלה. החלטת בגנות חיפזון

משל בפני משם. לחץ מכאן, לחץ
 הוא כי המנהל הודה הורים של אחרת חת

 ואליאס, חוג׳אזי של מעבודתם מאוד מרוצה
 גבוה. מלחץ כתוצאה לפטרם נאלץ כי רמז

הנוכ מן לאיש סוד היתד. לא הלחץ סיבת
 אהדתו את מעולם הסתיר לא חוג׳אזי חים:

רק״ח. כאוהד ידוע אליאם הזח, להעולם
 אולם השוטרים. נגד אדם חומת

 התלמידים, מצד עתה לו הצפוי את ביודעו
 הורה הוא בצעדי־מנע: האומלל המנהל נקט

 מרכזית פעילות שגילו התלמידים את לסלק
 ואף בית־הספר, בסגירת איים בהפגנות,

 הגיעה, כאשר אולם המשטרה. את הזמין
 בית־הספר: לתחומי להיכנס זו יכלה לא

 שלובי השוטרים, נגד ניצבה תלמידים חומת
 בלי נסוגה המשטרה ונחושי־החלטה• זרוע

לחקירה. המורים את הזמינה כוח, להפעיל
 לתחנת המורים שני של יציאתם בעיקבות

 הערב שעות עד עוכבו שם — המשטרה
סו תגובה אותה פרצה — המאוחרות

 מכל והרסו התלמידים ניצפו שבה ערת,
משול בהפגנה אחר־כך מיד יצאו ליד, הבא
 על בשלטים מנפנפים עכו, ברחובות הבת

נוותר. לא מורינו
 עד לחצו מלמטה והלחץ מלמעלה הלחץ

 לחלוטין. ומוטטוהו הלחוץ המנהל את תום
 לסיבת הזה העולם כתב על־ידי נשאל כאשר

 אלה מורים, לא ״אלה התפרץ: הפיטורין,
 מכתבי את הכתב לו הזכיר כאשר פושעים.״

וב בגימגום הגיב לפושעים, שנתן ההוקרה
ל רוצה לא ״ח׳לאס, לבסוף: הטיח קצף,
ח׳לאס.״ דבר.

עולים
 לעלות? רוצים לא

בכוח אותם נחטוף
 הכתבת ימים חודש לפני התפרסמה כאשר
ש הפולני־נוצרי הצעיר אודות הזה בהעולם

 להיות (קשה בעל־בורחו כעולה לארץ הובא
)32 בעמוד (המשך

 הכל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ״איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים תון עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י 12.— של במחיר זה וכל
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר

אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר
ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע ב  

 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים התוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ושלח גזור

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

הצהרה / הזמנה
לכבוד

 תל״אביב. ,33144 ת.ד. חוצאח״לאור ,,אלגית״,
ת חוזר בדואר אלי לשלוח נא פי א ט ח

ה ב ה א . ״ ״ ם י י שנ _________מס׳ שיק ר״ב ב
ל------------------בנק עי בלבד. ל״י 12.— שך ע

.18 גיל מעל שאני בזח מצחיר אני
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עברית שכולו בארץ והיחיד הראשון הספר


