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מכחכים
)6 מעמוד (המשך

 של זו היתה תשל״ט בשנת ביותר טת
 בתעו־ אל־סאדאת. אנוואר מצריים, נשיא
 ״העולם ערר■ מנהיגי מול בעמידתו זתו,

 כמנהיג התגלו. המזרחי והגוש השלישי״
מתנג גם קומה. וזקיפות שאר־רוח בעל
 הערצתם את להסתיר יכולים אינם דיו

הפוליטית. ליכולתו הערכתם ואת לאיש
השנה, איש לתואר היחיד מועמדי הוא

 אורח־חייו, חביבותו, אישיותו, בתוקף גם
ליאות. יודעת שאינה והתמדתו מסירותו

תל־אביב יהס, דן

• • •

כדא3 הדוש ביבשת
 ניכר חלק מנכה הכלא הנהלת
 במיפעל העוגד האסיר, של משכרו
לכלא. מחוץ אזרחי

 ומרצה חודשי־מאסר 30ל־ שפוט אני
 ה־ לפני שנה מעשיהו. בכלא עונשי את

 בשכר בעבודות־חוץ שובצתי שיחדור
 שהוא הכלכלי, מצבי בגלל וזאת מלא,
 כדי כסף לי אין האמת למען רע. בכי

האח בפעם חופשותי. בזמן הביתה לןסוע
בטרמפים. הביתה הגעתי רונה

 באחד לעבוד התחלתי כהודשיים לפני
 ימי 25( לחודש עבודתי ושכר המיפעלים,

 לזה נטו. ל״י 3,400ב־ הסתכם עבודה)
 לרש, לעג זהו והוגן. מלא שכר קוראים

אגו שכל מפני אלה לתנאים הסכמתי אך
 - מישפחתי לבני להעביר שאצליח רה

לחולה־לב. כחמצן כמוה — נפשות חמש
משכ 30/״ס הכלא הנהלת הורידה והנה

 והוא למנהל פניתי לירות). 1,020( רי
 כך אחר כלכלה, עבור שזה תחילה השיב

 שרות נציבות של החלטה שזו הסביר
 המנהל עם חודשית בפגישה בתי־הסוהר.

 שהרי כלכלה, בשביל לא שזה ׳הודה, הוא
 האסירים, את לכלכל חייבת הכלא הנהלת

 ממחר, החל יכולים, הטענות שבעלי ואמר
קופ הרבה יש שכן לעבודה, ללכת לא
המציאה. על צים

ה ההוראה את נתן מי לברר אבקשכם
 כספו את האסיר מן הגוזלת הזו, טיפשית
לעבודה. החשק את ממנו ומוציאה

 מסיבות מוסווים, מאסרי ופרטי שמי
מובנות.

מעשיהו כלא אסיר,

חוזרת לעולם טעות
 מדדה המלאכית את הנציח מי

סז נעזרת קביי
 פוסט, פארה המלאכית של תמונותיה

ה הכותל ברחבת קביים, בעזרת ההולכת
על- ולא רוט יוסי על־ידי צולמו מערבי,

רוט צלם
— מצלמה עם

בט שפורסם כפי רוז׳נסקי, גריגורי ידי
 רוט את וראיתי במקום נוכח הייתי עות.

בפעולה.
תל-אביב וינר, הלל

צול התמונות — צודק וינר הקורא •
רודנסקי. בידי ולא רוט בידי מו

 הוקפא הכסף
פוטרו ר*ס1והט

בכפר״ המקומית המועצה ראש
 אפ- של מדיניות על קוגל אסיף
 החינון מישרד נוקט שנה לייה,

והתרנות.
ממנ איגרת קיבלה המקומית המועצה

וה החינוך במישרד הערבית המחלקה הל
 הסרת על לנו מודיע הוא שבה תרבות,
 בית־הספר על מישרדו מטעם הפיקוח
נא ועוד למועצה. השייך ״יאני״, התיכון

לפ המועצה על כי איגרת, באותה מר
שיון בבקשה החינוך מישרד אל נות  לרי

 לא אז עד בית־הספר. של מחדש לפתיחה
 לצורך בבית־הספר להכיר המישרד יוכל

 ולשם לבחינות־בגרות התלמידים הגשת
שהת לפני המדורג. הלימוד שכר תשלום

הכס את המחלקה הקפיאה האיגרת קבלה
 בית- אל החינוך ממישרד המועברים פים

 המניע לירות. מיליון 1.75 בסך הספר,
שנזכר כפי הם, אלה שרירותיים לצעדים

פוסט מלאכית
קביים בעזרת —

 המקומית המועצה של סירובה באיגרת,
 החינוך מחלקת מנהל לדרישת להיענות
 הלא־קבו- המורים כל את לפטר הערבית,

 ובטיב בכישוריהם התחשבות ללא עים,
עבודתם.

 שראינו מפני זו, לדרישה נענינו לא
 וכלפי המורים כלפי צודק בלתי צעד בה

מו בין מבדילה שאינה בכך בית־הספר,
פי בעבודתו. לבלתי-מצליח צליח8 רה

 עיוורת קולקטיבית בצורה מורים טורי
 היהודי. שבמיגזר בתיכוניים נהוגה אינה

 מישרד מטעם זו דרישה מבטאה כן על
הל האפלייה מדיניות של המשך החינוך
 הערביים בתי־הספר כלפי הנהוגה אומית,

 לא החינוך במישרד האחראים ומוריהם.
 המקומית,_לכ־ צההמוע בדרישת תחשבוה
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