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 על סיפורים העתוינות, בעזרת הממשלה לנו ״מוכרת״ שנח העי זה
 מתושבי אדמה דונם 20,000 הפקעת תוך שיתבצע ״פיתוח״ הגליל״. ״פיתוח

יושביו. ״כל״ לטובת הגליל

אמתן זו האם
ז הגליל תושבי מכל מופקעות האדמות האם *
 בלתי־ ״טרשים״ אדמות אכן הן המופקעות האדמות האם *

!מעובדות
!כיהודים ערבים — הגליל אזרחי לכל נועד הפיתוח האם *

: ן ת ע י ד י ל
 הערביים הכפרים לתושבי שייכת המופקעת האדמה של רוב־רובה —
דורות. במשך על־ידם המעובדת הלאום״ ״אדמת שהינה או בגליל,

 אימונים ״לצרכי דונמים אלפי ״סוגרים״ אלו להפקעות בנוסף —
 עראבה סכנין, כפרי אדמת רוב את הכולל ,9 שטח כדוגמת כביכול, צבאיים״,
ודיר־חנא.

תושביו״ כל לטובת הגליל ל״פיתוח כוונתה כאילו הממשלה, טענת —
 כ׳פרי לפיתוח הדרוש המינימום נעשה לא כה שעד משום תופסת, אינה

 איו החשמל, לרשת חיבור עדיין חסרים רבים כפרים :הערביים הגליל
ועוד. מרפאות בתי״ספר, סניטריים, שרותים סלולים, כבישים
 צעירים ומעמידות חקלאית באדמה המחסור את מחמירות הפקעות —

 בשטחים שהוקמו יהודיים בישובים ודיור. פרנסה מצוקת בפני רבים
 לחכור לערבים נותנים אין שם ובנצרת״עילית, בכרמיאל למשל, כמו, אלו,

פנויות. דיור יחידות של קיומן על״אף זאת מגורים, מקום לרכוש או אדמה

¥ ¥ *
 בין בדו־קיום פוגעת בישראל ערבים של ואפליה הפקעה של זו מדיניות

במזרח״התיכון• השלום ובסיכויי בארץ העמים שני

: ן פ ל
 את מביעים אחיד, פוליטי תו ללא הארץ, רחבי מכל צעירים אנו,
 ההפקעות, נגד המאבק עם סולידריות לאות הממשלה. מדיניות נגד מחאתנו

 הזמנת לפי ודיר״חנא, עראבה סכנין, בכפרים שבוע לעבוד יוצאים אנו
ובחסותן. המקומיות המועצות
להשתתף זה מאבק עם המזדהה לכל קוראים אנו

ת ר צ ע פומבית ב
 בכפר 15.00 בשעה ,7.5.76 בשבת, הסולידריות שנוע בסיום שתתקיים

 של רחב ממיגוון אישי־ציבור הוזמנו לעצרת המקיף. ביה״ס ע״י סכנין,
הפוליטית. הקשת

 בחיפה ,12.00 נשעה ״הבימה״, ליד מת״א ייצאו לעצרת הסעות
 מרחבת ,11.00 נשעה ובירושלים נהדר, ״רון״ קולנוע ליד 13.30 בשעה
האומה. בנייני

ההוצאות! לכיסוי תרומות שילחו אנא,

 הסולידריות לשבוע היוזמת הוועדה
ההפקעות נגד המאבק עם

ת״א. ,33076 ת.ד. 27.7.76

במדינה
חינוך

החשיש״ ״תחוור סוף
 סייס הסרוכלממי המחזור

 תמונתו — לימודיו
ה?!יר ע? תתנוסס דא

 בעיתות שנים, וחמש חמישים במשך
 מחזורים נ״ו סיימו רווחה, ובימי מצוקה

בירושלים. העברית הגימנסיה את
 באולם תלויות שתמונותיהם מחזורים 55

 מעל כאשר העברית, הגימנסיה של המרכזי
מוריהם. פני ניבטים התלמידים לתמונות

 בשם יותר המוכר ),56( נ״ו מחזור אך
 ולא תתנוסס לא תמונתו ״מחזור־החשיש״,

הגימנסיה. כותלי את תפאר
שמו הגימנסיה, מנהל של הוראתו על־פי

 מתמונת־המחזור הושמטו מיכאלי, אל
 (ראה הגימנסיה מורי כל של תמונותיהם

תמונה).
 תעודות- חלוקת טכס לפני שבועיים עוד
ומו הצטלמו.התלמידים בגימנסיה, הסיום
המשותפת. תמונת-המחזור עבור ריהם

בוגריו לבין הגימנסיה מנהל בין המשבר

 טכם־הסיום, במהלך והתרחש קצר, היד,
 המחנכים, יושבים בימת־הכבוד על כאשר

 בטכס־סיום נהוג, וסגנו. המנהל המורים,
 לוחצים שהבוגרים העברית, הגימנסיה של
 ספר־ להם המעניק המחנך, של ידו את

 על־פגי לחלוף עליהם ואז למזכרת, תנ״ך
 ולכל לסגנו למנהל, לחיצות־יד של סרט־נע

המורים. שאר
 רחביה, גימנסיה של נ״ו מחזור תלמידי

 שבו האופן על מחאתם את להביע החליטו
 שהם המוסד את מיכאלי שמואל מנהל
 את ללחוץ סירוב על־ידי זה־עתה, סיימו

 כמאתיים מתוך הטכס. במהלך כף־ידו
 את ללחוץ סירבו 190כ־ הגימנסיה׳ בוגרי

ידו.
ל הזועם המנהל הורה הטכס, תום עם
לתמו תמונותיהם את להכניס שלא מוריו

נ״ו. מחזור של הכללית נה
בירוש רחביה גימנסיה של הבוגרים קיר

 מתנוססים מחזוריו ג״ו בתמונות אשר לים,
אפ כנשיא-המדינה בוגרים של תצלומיהם

 ואחרים, ידין ייגאל הפרופסור קציר, רים
נ״ו. מחזור תמונת את יחסר

חיים דרכי
ש מפשר. טו ? ב

 גהג שנים 16
 ללא קטנוע מרקו

שנתפס עד — רישיון
 ,בתרדמה, שרוי רק הוא מת, לא ,״החוק

 לא" במידה שקספיר. וויליאם פעם אמר
 יותר ועוד בארץ, זה עובדה נכונה מבוטלת

ו השוטרים ואצל חולון, במישטרת מכך
 מרקו טוען זו,״ בתחנה המשרתים הקצינים

חולון. תושב בסלר,
 ליד מרקו נתפס ביולי, 7ה־ הרביעי, ביום

 יחיאל סמ״ר על־ידי הערבה, ברחוב ביתו,
קטנוע נוהג כשהוא הפרשים׳ ממדור לוי

 הוא בר־תוקף. וביטוח־רכב רישיון ללא
 נגדו הוגשה ושם לתחנת־המישטרה, נלקח

לו. שיוחסו ההאשמות על תלונה
 הקטנוע על ״נהגתי בסלר: מרקו מספר

בחו עין־יחב ברחוב לעבודה. בדרכי שלי
 על רכוב שהיה לוי, סמ״ר אותי עצר לון

אמר הרישיונות. את ביקש הוא סום־סיור.
 שאבוא ממני ביקש הוא אז לי. שאין לו תי

למשט כשהגענו לתחנת־המישטרה. איתו
 התחנה. סגן־מפקד עם לדבר ביקשתי רה׳
 רצה לא הוא איתו. טובים יחסים לי יש

 ליומנאי הורה ואז והלך, ביכלל אתי לדבר
 ללא־ריישיון. גהיגה על נגדי דו״ח לרשום
 ושמנסים בסדר, לא משהו פה שיש הבנתי

עלי.״ להתלבש
 לארץ עלה בסלר מרקו אסיר־ציון.

 עסק שם מרומניה, שנים שש־עשרה לפני
נש שבגללה אנטי־קומוניסטית, בפעילות

 עשרים ישב מתוכן מאסר, שנות 25ל־ פט
 > ואזרחיים. צבאיים בבתי־כלא שנה ואחת
 לעלות בקשה הגיש מהכלא שיחתרו אתרי

עלו לפני ושבוע בחיוב, נענה הוא ארצה.
הרומ החשאית המשטרה ערכה ארצה תו

 נשק. למציאת הדירה, בכל חיפוש נית
ה החליטו חרם, שהעלה החיפוש, לאחר

בולל שלו, הניירות כל את לקחת שוטרים

 מיסמ־ ושאר רישיון־הנהיגה תעודת־הזהות׳
 לחם. שנזקק אף לו, הוחזרו לא הם כים.
.1960 בשנת לארץ עלה הוא

 ״ולכן מרקו, ממשיך אסיר-ציון,״ ״אני
 בארץ כאן שאבקש מה שכל בטוח הייתי
 ברכב נהיגה הוא שלי המיקצוע לי. יתנו

 לבקש למישרד־הרישוי כשהלכתי כבד.
 הטענה להוכחת עדים אתי הבאתי רישיון,

 צריך הייתי לשמוע. רצו לא הם שלי.
 חמישה עשיתי מחדש. הטסט את לעבור

שטויות. על נכשלתי, ובכולם טסטים,
 טסטים, לעשות כסף הרבה לי היה ״לא

 בלי רישיון פעם עוד ביקשתי הפסקתי. אז
 י אמרתי אז לתת. רצו לא הם אבל טסט,

 אני הזאת, במדינה צדק אין אם לעצמי,
 על לנסוע התחלתי צדק. לעצמי אעשה

 לעבודה מרומניה, אתי שהבאתי קטנוע,
 בלי נוסע שאני ידעו חולון כל וחזרה.

 בחולון. והקצינים השוטרים וגם רישיון,
 לי עשו לא וככה שלהם, טוב חבר אני

כאינס גם עובד אני מהנהגות, חוץ צרות.
וחשמלאי. נגר טלטור,

 נוהג שאני שידעו בחולון, ״השוטרים
 כלום, לי עשו ולא עין עצמו רישיון, בלי

 עבודות הרבה ועשיתי שלהם חבר אני כי
מ חצי רק לי שילמו והם בבית, אצלם

 רואים כשהיו וככה, העבודה. של המחיר
 5 ידעו והם בחולון, הקטנוע על נוהג אותי
 ולא כלום לי עשו לא הם רישיון, לי שאין

 הוא ישראל.״ על ושלום דו״חות, רשמו
 ולא רישיון, ללא שנה שש־עשרה נהג

 סמ״ר אותו תפס ביולי 7שב־ עד :נתפס.
 ורשם בקטנוע, נוהג כשהוא לוי יחיאל

קרהו מה דו״ח. לו
 ״אחד העכורה. כמיפלגת־ יחפים
 משם לי שלח ברומניה שלי הקרובים

 סוללות, על שעובד מיוחד, קטנוע במתנה
ה את שראה חולון, ממשטרת אחד, סמל

 למכור הסכמתי אותו. לקנות ביקש קטנוע,
 ז את רצה הוא אבל לירות. 3200 של במחיר

 בתשלומים. ועוד לירות 2500ב־ הקטנוע
לי יעשה שהוא ידעתי כי רציתי, לא אני

,ל ד בירזטיל. העברית ^

העירוני התיכון ביהיס
־ )י ! )

ס י״י״י

ק עשו ח בן־עבי ע

המורים כלי המחזור תמונת
לחיצות־ידיינז בלי
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