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המשותפת. המועצה לפיצוץ גרמה טנה
 הרבה יש והרי — שלנו ״הנציגים
 שהסוס הבינו — הזאת במדינה מזוכיסטים

 לרכב טוב סוס הוא משותפות קייטנות של
 לקש זה את להפוך עכשיו מנסים הם עליו.

הגמל.״ גב את ששבר

איפה_________
הרעה? התרבות

 של הנרעשות הצהרותיהם עומת 1ך
 האזרח גילה וערבים, יהודים עסקנים /

 בורות הישובים, שני ברחובות הפשוט,
אמ במועצה. המוקם הרעש בכל מוחלטת

המר הכרוז לולא כי גילו ממעלות הות
הנו יציאתן על דבר יודעות היו לך; שיע,
 אמרה בנותיהן. של רעה לתרבות ראה
 את ״קיבלתי שמה: בעילום שרצתה ג.ט.,

 כאלה שדברים ידעתי לא ונדהמתי. הכרוז
 בקייטנה. היתר, שלי הבת כאן. מתרחשים
 הערבים. על כלום אמרה לא וכשחזרה

 מסתדרים שאנחנו לי נדמה היה תמיד
 מאד.״ יפה הערבים עם כאן

 ״לא צורה. באותה הגיבו אחרות, אמהות
 הכרוז.״ שיצא עד ראינו, לא שמענו,

 הנושא הפך זאת, לעומת בתרשיחא,
 תרשיחא: צעירי טוענים היום. לשיחת
יוצ באמת משלנו שלושה שניים ״אולי

 נאחס, קאמל יהודיות.״ בנות עם אים
המ התיכון בבית־הספר שמיניית תלמיד
 המוש־ בקייטנה כמדריך שימש אשר קומי,
שהת נכון לא ״זה :הצהיר באכזיב, מצת
 היתד, הקייטנה בקייטנה. עניינים חילו
 יודעים שכבר מבוגרים ולא ילדים של

או להשמיץ רוצים מעלות אנשי משהו.
 הוכיחה לא המשותפת המועצה כי תנו

הנ תרשיחא. בשביל משהו עושה שהיא
 חוסר לגלות התחילו במועצה שלנו ציגים

הסיבה. זאת פעולות. ולדרוש סבלנות,
 שהולכים אצלנו כאלה יש אם ״ואפילו

 יהודיות בנות ומזמינים במעלות לקולנוע
 הרעש? כל מה אז — מצטרפות והן
לא?״ למה אז רוצות, הן אם

במו
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 ב־ היסודי בי׳ת־הספר מנהל סביר **
 ״התרגלנו נאחס: פרימי תרשיחא,

 אחד אחד, עם להיות השנים במשך כאן
הקיי שאחרי הרגשתי אני השני. את הבין
 בשביל אח שהוא מרגיש אחד כל טנה,

 בבית־הספר ומדריך מורה כל האחרים.
 בבית־הספר שלו הילדים עם מבקר היה

 יפים יחסים היו מתנות. .נתנו גם השני.
פרטיים. בבתים ביקרו הרבה גם מאד.

ב מחנכים אנחנו בבית־הספר ״אצלנו
 לנו יש טובה. לאזרחות וראשונה ראש

 ישראל. מדינת על ומדברים מחנך, שעות
 זה ביחד, לילדינו קייטנה תהיה לא אם

 אנחנו ישראל. למדינת מאד רע יהיה
ש אחד, עם להיות אותם להרגיל צריכים
 ישראלים ישראל, במדינת שהם ירגישו
 יהודים, שהם לפני — וראשונה בראש

נוצרים.״ או מוסלמים
 שהוציאה מורים 80ב־ גאה תרשיחא

 30 באיזור. בתי־הספר לכל השנים במשך
 ראשון לתואר לומדים תרשיחא מצעירי

 נוספים 39ו־ בארץ, באוניברסיטאות ושני
 הנד לתוצאות האחראים אחד לארץ. בחוץ

התי בית־הספר מנהל הוא האלה צויינות
 המכהן ),38( ח׳טוב סמיח בתרשיחא, כון

 גם כולל בית־ספרו שנים. 9 מזה בתפקידו
הרעה. יצאה שעליה חטיבת־הביניים, את

המ בענין תלונה שום אלי הגיעה ״לא
כששמע ראשונה ״פעם טוען, הוא דובר,״

 בתור הכרוז. כשיצא היה העניין, על תי
 מספר עם יחד לפעול, התחלתי שלישי, צד

 כדי רוברט, ראובן כמו ממעלות, אנשים
הצדדים. בין לפשר

 מיפגשי טובים, יחסים בינינו היו ״תמיד
 תחרויות בחגיגות, השתתפות כיתות,
 הבילבול שכל מקווה אני וכו׳. ספורט,

 יחזור והכל ביותר, הקצר בזמן ייפתר הזה
לקדמותו.״

— וכולם בתרשיחא, כולם מקווים זאת
התוש רוב במעלות. — כולם כמעט או

 בהחזרת מעוניין הישובים, בשני בים,
בצוותא. הדו־קיום
 התשובה איך. — רק היא השאלה

 הכל: דעת על תתקבל שכנראה המסתמנת,
 — העמים שני לבני משותפת קייטנה קיום

 אפילו אולי ולבנות. לבנים נפרדת אך
החוף. לאורך מבדיל קיר אם

 שרתון לחוף שטוב מה הכל, אחרי
 גם טוב יהיה שלא למה הגדולה, בעיר

הנידחת? הגלילית לעיירה

במדינה
)22 מעמוד (המשך

 ירושלים, מחוז מפקד סגן תורג׳מן, רהם
 להצית בכוונות חשודים שהפנתרים נאמר

 לסגן־ יהודית. להגנה הליגה משרדי את
מו המולטוב* בקבוקי היו תורגמן ניצב
 במאי שהתקיימה בהפגנה היטב: כרים
בק סוג באותו הפנתרים השתמשו ,1971

 המיש־ קצין של מכוניתו הצתת גם בוקים.
בשכו־ עזה, ממישטרת לביא, שמעון טרה

קוקו פנתר
— לשרשרות — התשובה

 מו־ בקבוק בעזרת בוצעה — תלפיות נת
 בזמנו שרף זה מסוג נוסף בקבוק לוטוב.

הרו במיגרש העולים המחנות מועדון את
 — בכיכר־ציון בהפגנה גם בירושלים. סים

 פנחס שר־האוצר כי הפנתרים, דרשו שבה
 לו להציג שיוכלו כדי בפניהם, יבוא ספיר

דומה. בקבוק נזרק — דרישותיהם את
לה כוונה כל הכחישו עצמם הפנתרים

 שהעבירו בהודעה הליגה. משרדי את צית
 בירושלים, הרוסים מבית־המעצר״שבמיגרש

פרובו הינו העניין שכל העצורים טענו
במש נסיעתם את למנוע שנועדה קציה,
לדב מיספר. שבועות בעוד לאירופה, לחת

 ביטון אבי מעולם: דברים היו לא ריהם,
 בן־יהודה, ברחוב לתומו שהלך בעת נעצר
המלכים. מלון ליד נעצר תמרי הצלם ואילו

יו אכן אם המישטרה. עם הסכם
 ואם מרציאנו, סעדיה נגד כתב־אישום גש

 אמנם יוכל שלא הרי — בדין יחוייב אכן
נער חודש לפני לחו״ל. במשלחת לצאת

 עו־ לבין תורג׳מן סגן־ניצב בין פגישה כה
בפגי עצמו. וסעדיה סעדיה של רך־דינו

 פעילות מכל להימנע סעדיה התחייב שה
 המיש־ התחייבה ובתמורה — לא־חוקית

 ועומד, התלוי בתיק נגדו, לדרוש, לא טרה
 ל־ נערך ההסכם, בעקבות בפועל. מאסר
 נידון והוא — תיקים איחוד סעדיה

 כולם. על על־תנאי מאסר חודשי לשמונה
 בפירוש תגרום — בדין עתה הרשעתו
לחו״ל. הפנתרים במשלחת יציאתו למניעת

מו וחבריו, סעדיה של טענתם לעומת
 להישבע טעמו! קפה מיושבי כמה כנים

השלי יום בערב בפומבי, הכריז שסעדיה
 הליגה אנשי של סופם זה ש״הפעם שי,

 הכריז ביטון צ׳רלי וכי יהודית,״ להגנה
להגנה.״ הליגה את לשרוף ש״הולכים

יהו אדלר, מקס הוא הללו העדים אחד
 טעמון, מיושבי העמידה, בגיל תמהוני, די

 לקבל נוטים הכל לשלום. הזמן כל המטיף
תמי בגלל הן אמת, כעדות עדותו את

האינ חוסר בגלל והן האיש, של מותו
זה. בעניין שלו טרסים

 אותו באמת התרחש מה וקר. חם נשק
ובי תמרי נתפסו האמנם בירושלים? ערב
 מולוטוב, בקבוקי שני עם במכונית טון
 זהו האם — כן ואם ? הליגה משרדי ליד

פולי קבוצות של במאבקן חדש שלב

ממ ראש מולוטוב, ויאציסלאב ע״ש *
 רוסיה־פינ־ מלחמת בתקופת רוסיה שלת
לראשו השתמשו שבמהלכה ),1939( לנד
קוקטייל־מולוטוב. גם המכונה זה, בנשק נה
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