
 חלקם — צדדי; מכל זקיפים מוקף מיוער, בשטח הנמצא המחנה,יוצא אין
 של במיקרה לא־נכונים להיתפס רוצים אינם הליגה אנשי במארבים.

ת, זאת לומר אם רעה, בעין המביטים עויינים, גופים מצד התקפה ם על בעדינו אלה. אימוני
ם, הזקיפים שערי־המחנה. ליד קבועה שמירהבא ואין שי  רשאים והם חמו

ח, המחנה לשטח זרים חדירת של במיקרה בנשקם להשתמש בנו
ת ייראה בנשק שהשימוש הרי פרטי, שטח הוא שהמחנה מאחר פורצים. בפני כהתגוננו

שק האימונים ש היתר, בין כוללים, קר בנ שק שימו  מיוחד בנ
| | ת: הולם שם עדיין החסר במינו, | רי ב ע  אלות שתי הן אלו ב

הן המחוברות שר בחבל. ביני שהו מכיס נא  האלה מתפתלת כזו, באלה מי
המותקף. של העצם את לשבור עלולה המוכה, האבר סביב השנייה

ם, שעתיים נמשכים הקרטה אימוניובידיים  הוא בתם והדגש ביו
 מדריכי־הקרטה צוות סיסמת בעיקר. המעשי הצד על

ר לתלמידים אותה המשננים שנן חזו מה מאומה, ? בלתי־אפשרי ״מה :ו
ם יום מדי עוברים הם ואכן, !״ דם לראות ? רוצים אנחנו מפרכים. אימוני

 סגור, מחנה־אימונים קיים ניו־יורק במדינת
 מנידיורק, רובו יהודי, נוער מתאמן שבו

 נושאים ומיכלול ג׳ודו, וקר, חם בנשק
 22 עד 15 בני צעירים כחמישים אחרים.

 בה לישראל, בניגוד מחזור. בכל מתאמנים
בידי מצה״ל, הישיבות תלמידי משתמטים

 חילוניים צעירים מספיק שיש ברורה עה
 ישיבות תלמידי מכיקים במקומם, שיילחמו

 שכם במחנה מתאמנים בחובתם, מברוקלין
חילוני. נוער עם אחד

 מרחפת זה ממתי מדובר? טבח באיזה
 מי נגד ארצות־הברית? יהודי על סכנה

יהודית? להגנה הליגה הוקמה
ב כך על להכריז מהססת אינה הליגה

ה פני הידרדרו לדעתה, מפורשות: מילים
 החלום מסוכן. למצב באמריקה כיום דברים

 יחופש דמוקרטיה של הגדול האמריקאי
 קיבעים יקרה, וכשזה — להתנפץ מתחיל

ותאי־הגאוים. הפוגרומים יופיעו הם,
 הבאים, בגורמים הליגה רואה הסכנה את
מפרטת: היא אותם
ה את ״העויין המהפכני, השמאל •

מדינת־ישראל״. ואת יהדות
 יהסס שלא הלבן, הימני הפאשיזם 9

שיוכל. ברגע הנאציזם את להחיות
ה את השונאת השחורה, הגיזענות •

בפרט. היהודים ואת בכלל לבנים
מכ בשמם,״ להם לקרוא פוחדים ״איננו

 מהססים אינם גם הם הליגה. ראשי ריזים
 שהצטרפו היהודיים הצעירים את לתקוף
 בארצות־,־,ברית: השונים השמאלניים לגופים

טוע במו־ידיהם,״ קיברם את כורים ״הם
הליגה. פירסומי נים

חנוש-נינה ציה
כחילוניים דתיים

 היהודי הנוער מבני רבים
ם ם חלק הלוקחי מוני — באי

ת כיוס מגדלים קו סרו ציה, נוסח וזקנים תי

 מברוקלין, זה גווארה צ׳ה הולמים. וברט במדים אותם ומשלימים
 בעלי ברובים עוסקים החניכים במחנה. הצליפה ממדריכי אחד הינו

תן ניו־יורק במדינת זעיר. קליבר רכישתו. עס חם, לנשק רשיון ני


