
במדינה

 של גל־חורבות הכיסאות כל כו
 לשבור כשסיימו ומקלות. קרשים

 המורה שאל ונרגעו, הכיסאות את
 את שברתם ״למה בולט: בפחד

 המורה, ענה. לא איש הכיסאות?״
שהשת מהמבוכה אומץ ששאב

תקי ביתר שוב שאל בחדר, ררה
ש תור השאלה, אותה את פות
 תלמידים אל אישית פונה הוא

 גימגמו. התלמידים בכיתה. שונים
הצטרף מדוע ידע לא מהם איש

הנוער תיאטרון שחקני
בבית־הספר אלימות

 בבית- שהתקיימה מסיבת־סיום,
 סצינות של שילובם בשל הספר.

 היא ההצגה, בתוך ומין אלימות
התלמי הורי בקרב סערה עוררה

ה בה. שצפו המורים וציבור דים
 במיוחד התנגדות שעוררו קטעים

סצי קבוצתי, מין של סצינה כללו
ה אחד באכזריות מוכה שבה נה

ה שועטים שבו וקטע תלמידים,
ה בין אופנועים על-גבי תלמידים

שהת־ השערוריה בעיקבות קהל.

 ושפורסמו במציאות שקרו מיקרים
בעיתונות.
ה שיכבת את מתקיף ״המחזה

 דור שמגדלת תל־אביב, של שמנת
 בצורה במוסכמות הבועט מסוכן,

 הוא מדוע ברור מכאן נכונה. לא
 עזה.״ כה התנגדות עורר

 התלמידים העלו בעיר־הנוער
אח ההצגה. מתוך נבחרים קטעים

 הכיסאות, שבירת של הסצינה רי
)74 בעמוד (המשך

נוער
ה&נלה טל [?בודו

 מץ• הציגו התלמידים
 מנהל ואיזו קכוצוגי,

פוטר כימעט כית״הספר
ממקו קפצו הכיתה תלמידי כל

 לנגד להשתולל והחלו מותיהם,
ד,פ־ שניות כמה תוך המורה. עיני

הכללית. ההשתוללות אל
 בימת על שעבר בשבוע קרה זה

 שב־ בעיר־הנוער הפתוח המועדון
 במיסג־ בתל־אביב. גני־התערוכה

ש הגוער, פני מול התוכנית רת
 המוכר רועה, יצחק הינחה אותה

 מהדורת את הגיש שבהם מהימים
תל העלו בטלוויזיה, חצות כימעט

 ליידי המיקצועי בית״הספר מידי
נו על מחזמר בתל־אביב דייוויס

התלמידים. בקרב האלימות שא
ב לראשונה הועלתה ההצגה

 בית־הספר למנהל נרמז פתחה,
בתפ להמשיך מעוניין הוא שאם
 הפרשה את שישתיק עדיף קידו,

ההצגה. את ויוריד
 וג- שוקי המחזאי מסוכן. דור

מש ההצגה, את וביים שכתב נר,
 בליידי החויג־לדרמה מנהל מש

 ״עבדתי שנים. כמה מזה דייווים
 שלמה,״ שנה במשך ההצגה על

 מה את להביע נועדה ״היא סיפר.
 כיום. הנוער של בליבו שמתרחש

על שמבוסס אקטואלי, מחזה זהו

דייווים״ ״ליידי תלמידי
העולם לכל ״נא״

ף ם ־ ד לו ש
 יתפרסם ״מידע״ של (ספטמבר) 11 מס׳ מגיליון החל
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 כל על הישראלי השלום מחנה של והחברתית המדינית
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 קסיליטול בשם טבעי ממתיק
 שהוצג לעיסה גומי ליצור משמש
 .17.7.80ב״ השן בריאות ביום בת״א
 בירושלים אטלס ממתקי חברת

 הממותק זה לעיסה גומי מייצרת
 תוספת ללא בלבד קסיליטול ע״י

 אחר. ממתיק של
 השפעה לו שאין רק לא לקסיליטור

 לו יש אלא השיניים על שלילית
 בניסוי חיובית. השפעה אפילו

 שחלה הוברר בפינלנד שנערך
 במקרי ביותר משמעותית ירידה
 שלעסו אנשים אצל שיניים עששת

 על־ידי הממותק לעיסה גומי
בלבד. קסיליטול

 — טבעי הוא באשר זה לממתיק
 להיות שיכול לוואי תופעות אין

 סכרין כגון מלאכותיים בממתיקים
וצקלומט.

 — מהצמחים הפקתו יוקר בשל
 רגיל לעיסה מגומי גבוה מחירו

 טיפול למחירי יחסית אך —
 ערוך לאין זול עדיין הוא השיניים

 בכאב חסכון על לדבר שלא
 המכילים בממתקים הכרוך שיניים

רגיל. סוכר
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הרכים הוצאת ׳ללקוחותככא

!בביתו התאמן/׳

 רוז צ׳יקו
 תל־אביב 11 לוו ח.ד•

61 110 מיקוד

 השן יום למבצע בהמשך
 לשיניים כריא מפתל, לילד תן מבצע

סוכר ללא לעיסה גומי _ ״קסיליגם״
 הבריאות משרד המלצת לאור סוכר במקום קסיליטול מכיל

ר ש פ
 טבע ובתי מרקחת בתי בכל להשיג

 לצרכן ישירה הפצה — המפצע לרגל
 משלוח ודמי מ.ע.מ. כולל ל״י 130.—ב־ יחידות 200 צנצנת

31.12.80 עד כתוקף המחיר

בע״נו אטלס ממתקי
 853695 טל. עטרות, התעשיה איזור

יתשלים ,27065 ת.ד.

3)22427 הזה העולם




