
 לא — נהרג לא איש
 לא כישראל, הערכים בקרב

הככדשים. כשטחים
 חששו שרכים יום־האדמה,

 מרחץ־דמים, יהפיר שמא
 חמורה תקרית ללא עכר

אחת.
חשו לקחים שני ככך היו
כים.

ראשון: לקח
 כאשר שנים, שש לפני
 כישראל הערכים החליטו

כ האדמה״ ״יום את לקיים
 אדמו־־ הפקעת על מחאה
 מכד החליטה כנליל, תיהם

 ב״יד לנהוג דאז שלת־ישראל
 נהרגו מכד כתוצאה קשה״.
סי שום ללא ערכים, שישה

 מעשים כעיקכות סכירה, כה
 כוחות־ של פרוכוקטיכיים

 מיותרים שהיו הכיטחון
לחלוטין.

 רכץ, יצחק ראש־הממשלה
 הילל שלמה שר־המישטרה
 פרס, שימעון ושר־הכיטחון

 הנחילו זו, החלטה שקיכלו
 סמל הפלסטיני לעם ככך

 ליום־הכסטיל- כדומה לאומי,
אח חידשו, הם הצרפתי. יה
ה את ניתוק, של דור רי

 כישראל הערכים כין קשר
המוח כשטחים אחיהם וכין

 את הניעו הם וכפזורה. זקים
ה את לעצמו לאמץ ׳׳ף אש

 עד שהיו כישראל, ערכים
 שאר על־ידי מוחרמים אז

בוג כהם שראו הפלסטינים,
דים.

 הצרפתית, האימרה כדכרי
 היה זה מפשע. גרוע זה היה

מישגה.
 השילטונות החליטו השנה

 ה- פרובוקציות. כל למנוע
 לכפרים נכנסה לא מישטרה
 בהפ- התערבה ולא הערכיים

 כשהונף גם גנות־׳המחאה,
כשט הפלסטיני. הדגל שם

 כוחות נמנעו הכבושים חים
 פרובו־ פעולה מכל הביטחון
יום־ :התוצאה קטיכית.
 סכלי עכר ±9צא האדמה

מיו רשמים אחריו להשאיר
חדים.

:שני לקח
 וברצו־ המערכית בגדה
נפ ולא נהרג לא עת־עזה

 כעקבות אחד. מפגין אף צע
 פתחו לא חמורות, הוראות

כאש. כוחות־הכיטחון
 כי בעליל מוכיח הדבר

ן ת י כ מפתיחה להימנע נ
 וכי ומפציעה, מהרג אש,
נפ שכהם המיקרים ככל

 מפגינים, ונהרגו אש, תחה
 להרוג כוונה היתה אכן

_______________ולפצוע.

 את עוברות אנחנו לנצרת דרך ף*
 פתר המפורסמת המיסעדה ערה. ואדי ■—

 ״השביתה פועלת. הדלק תחנת נם חה.
 אחר־כך לגילה. אומרת אני נכשלה,״

 מתגודדים ערביים צעירים רואות אנחנו
 בני ׳לתנועת יש שם מוסמום. הכפר ליד

 בשולי בוער צמיג מרובה. השפעה הכפר
הדרך.

מ לבד לחלוטין, כימעט שובתת נצרת
 פאולום שברחוב הגדולה המזכרות חנות

המעיין, שליד אחד ולביודקפה השישי,

ת ------------- א מ

ת רי ■עני ש
רזין גילה צילמה

 על סגורות החנויות שממול. ולקיוסק
ה ליד מתגודדים צעירים ובריח. מנעול
 שבו המיסחרי המרכז מדרגות ועל מעיין

רק״ח. מישרדי מצויים
 ישנה השישי פאולוס רחוב באמצע
ת של סניף כאן נפתח היום התקהלות.

 הבל־בו ומפואר. משוכלל רכן ר־לצ חשבי
ההסתד של חברת־העובדים עובד. הגדול

 אינה לצרכן, הסשביר בעלת שהיא רות,
וב שוטרים, שני עומדים בפתח שובתת.

 מצעירי כמה ערה. תנועה המיבנה תוך
ה — קומוניסטית נוער ברית — בנק״י

הורשו לא כי מספרים אלינו, מתלווים

שבו היו□

האדמה חודה א1

נו האזדוטז! על דונו הפלסטי!■ ל1הז בסננין ■וס־האחוה מלוי לז




