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 ׳שסדרן אחרי להיכנס, מורשים הם כעת
ובחפצינו. בחפציהם כרגיל, מפשפש,
 על רבות. יפות צעירות עובדות בכלבו

צעי אחראית והקוסמטיקה האיפור מחלקת
 בנצרת המתגוררת פרץ, ליזה יהודיה, רה

 במחלקה, היא גם העובדת סאמיה, עילית.
 לשוחח מסרבת גם היא להצטלם. מסרבת
 בעבודה. לנו מפריע גברתן איש איתנו.

מא הוא לצרכן. המשכיר איש יהודי, הוא
 אבו איתני תשוחחנה המוכרות שאם יים

 דורש הוא לפיטוריהן. לגרום עלולות
 עם לשוחח ד,כלבו ממנהל אישור לראות

 ומעורר להזדהות, מסרב הוא העובדות.
לעזוב. מעדיפות אנחנו רבתי. מהומה

הס אני הדוכנים, באחד החוצה, בדרך
 מדוע העובדות אחת את לשאול פקתי
הת רק כאן. חדשה ״אני שובתת. אונה
כבר באה הייתי לא אם לעבוד. חלתי

 לצאת שלא הפקידים כל ואת הפועלים
לעבודה.
חב 5000 למיפלגת־העבודד. יש בנצרת

 וחמישה תושבים, אלף 135 מתוך רים
 סולי- עאדף בעירייה. 15 מתוך מנדטים

 במשך אישי באופן פעל כי מספר מאן
ה את למנוע על־מנת אתמול יום כל

 בשטח פעילים עם התקשר הוא שביתה.
 שיעשה ועד, ערבי כפר בכל לארגן וניסה

ב לי אומר סולימאן הרוחות. להרגעת
 העבודה מיפלגת אנשי כי מוחלט ביטחון

שובתים. אינם ובנצרת בכפרים
 שני אוספות אנחנו המעיין אל בדרך

 וריפעת פארוק זועבי סולימאן טרמפיסטים,
 לתיקון עסק בעל הוא האחד זועבי. סעיד

 שניהם בבית־העסק. פועל והשני מקררים
 פאתק זועבי סולימאן שובתים. אינם

 אחרי לרוץ צריו אחד כל ״היום אומר:
 יביא מי אעבוד, לא אני אם שלו. הקמח
הילדים את יאכיל מי ן הביתה פיתות
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התפרצויות. היו לא כולה, העצרת ובמהלך התהלוכה, במהלך אך הונפו, וכרזות מעו

והצ מהגבעה שירדו ערבים גברים קוראים הגליל, את נפדהובום ברוח
סביב. ומהכפרים מנצרת לעצרת הגיעו אלפים לתהלוכה. טרפו

בסכנין. היתה הגדולה העצרת אך שבגליל, יסיף ובכפר קנא בכפר התקיימו נוספים טקסים

 אותי,״ מפטרים היו לעבודה, הראשון ביום
אומרת. היא

לא_____
להרגיז

 מתקיימת מיפלגת־הןןכודה כניץ ך
 סניף מזכיר סולימאן, עארף ישיבה. •

ועי חבר עדנאן, וזועבי בנצרת, המיפלגה
 מיפלגת־ הנהלת וחבר מיפלגת־ז־,עבודה דת

ה על יושבים המיזרחי, בגליל העבודה
 בנצרת השביתה לעשות. מה אין מדוכה.

 הצליחו רק״ח אנשי בדרך־כלל, הצליחה
כל את בעלי־החנויות, רוב את לשכנע
24 ..........................

 יבוא מי בבית־סוהר, אשב אני אם שליו
 המישפחה את יפרנס מי 1 שם אותי לבקר

 לא הוא מדי יותר להרגיז לא כדי ז״ שלי
 בבוקר, כדרכו,.בשבע העסק, את פתח
 שיסגור ויתכן יותר, מאוחר שעתיים אלא
מוקדם. יותר
 המעיין יליד המיסחרי המרכז מדרגות על

 למה וצעירות. צעירים עשרות מתגודדים
 אז עבודה, ״אין שואלת, אני מחכים, אתם
משיבים. הם ביחד,״ מתאספים ככר,

 נאי- את פגשתי רק״ח למישרדי בכניסה
 כמה בחברת ראש־העיריד״ אשת זיאד, לה

 למשוער,״ מעל הצליחה ״השביתה נשים.
 כמד, שראינו לה סיפרתי אומרת.' היא

 במעלה ממהרת היא פתוחים. בתי-עסק
המישרדים. לעבר המדרגות
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המרכזית. העצרת נערכה הראשון, יום־האדמה חללי לזכר האנדרטה למרגלות שם, נין,

 צורך אין ולכן מייד העצורים את רר
 אולם למטה־המישטרה. יגיעו שעורכי־הדין

שהעצו וגילו זאת, בכל באו עורכי־הדין
מע את שהאריך שופט לפני הובאו רים

צרם.

ת, ״צריך לדאו
לשמוע״ דק לא

 נצרת, של המרכזים אחד מעיין, ך*
 גדר על יושבים צעירים חיים. שוקק י י

 המעיין משמש השבוע ימות בכל האבן.
ה פועלים 600מ־ ליותר איסוף נקודות
מ יצאו השביתה ביום לעבודה. יוצאים
 הכרוז בלבד. פועלים 50 האיסוף נקודת
 רק״ח פעילי על־ידי לכן קודם יום שחולק

שלו. את עשה
 עיריית הנהלת חבר עלי׳ מוחמד אמין
 חנות ובעל הסוחרים אירגון מטעם נצרת

 והוא ממעצרו עתה זה שוחרר מזכרות,
שוט שני וראיתי ברחוב ״הלכתי :מספר

 אחד את הכרתי לקראתי. באים רים
 ■לענות ובמקום מארחבה, לו אמרתי מהם.

די שאת שמעתי לי: אמר בירכתי על
 את לסגור אותו ושיכגעת סוחר עם ברת

 קמתי, עכשיו רק :לו אמרתי החנות.
אחד. אף עם לדבר הספקתי לא עוד

 נצרת ראיש־עירייתהזיאדים
 מטעם וחבר־הכנסת

 אשתו בחברת יושב זיאד, תופיק רק״ח,
בנצרת. רק״ת במישרדי זיאד נאילה

 של כרזת־ענק אדם. הומים המישרדים
 כרזה זוהי הקירות. אחד על תלוייה לנין

 קודם כזאת ראיתי לא מעולם נדירה,
וברז׳נייב. טרוצקי של תמונות לידה לכן.

 לדעת ומבקש אלי ניגש הפעילים אחד
 מסרבת אני פתוחים. עסקים ראיתי היכן

 בית אף אין להיות, יכול ״לא לענות.
ראש-העיריה. אשת אומרת פתוח!״ עסק

 ואליד עם הישיבות בחדר יושבת אני
 ועם חזית־נצרמ-הדמוקרטית, מזכיר חאג׳,
שני ראש-העיריה. סגן אבו־רחמון, אדיב

 אבו־ אדיב מאוד. מרוצים נראים הם
ומוח כללית ״זושביתה אומר: רהמון
מוח באופן לשביתה נענו התושבים לטת.
דוא ואנו כרוזים, ד,יפצנו התארגנו, לט.
שקט.״ על לשמירה גים

 למחות נועדה שהשביתה מסביר הוא
ה נגד הערבים. קרקעות הפקעת נגד

 עם הזדהות כאות וגם הלאומי, דיכוי
 הוא הכבושים. השטחים ערביי של מאבקם
התקיי יום־האדמה שלפני שבשבת מספר

 שבראשו הארצי הוועד של ישיבה מה
לש והוחלט שחאדה, שחאדה הכומר עומד

 הסרת ולמנוע מה ויהי שקט על מור
 הוראה ניתנה לפעילים הטוב. הסדר

 מהבערת ומאלימות, מהתפרעויות להימנע
אבנים. ומזריקת צמיגים

ונשמ מאוד ממושמעים שלנו ״החבר׳ה
 למה בהתאם מתנהגים הם להנהגה. עים

 אבדרחמון. אדיב אומר מהם,״ שביקשנו
 בתוכנית,״ לא זה פלסטין. דגל נניף ״לא
 שמישהו הסתבר אחר־כך מבטיח. הוא
למ הונף, פלסטין ודגל התוכנית, את הפר
הוועד. ראשי על־ידי שניתנה ההוראה רות

 יותר נעצרו שבשבת מספר אבו־רחמן
ה ולולא כרזות, שנשאו אנשים מעשרה
לג לאנשים שניתנו המפורשות הוראות

 מצליחה המישטרה היתד, התאפקות, לות
 עורכי- חריף. לעימות האנשים את לגרור

 לי, מספד הוא כך העצורים, של הדין
 ומפקד־ בנצרת המישטרה לבניין התקשרו

שישח־ הבטיח ג׳אברין, ג׳אבר המישטרה,

 אמרתי שמעתי. אני :לי אומר הוא אז
ל־שמוע. רק לא לראות גם צריך לו:

אצ בשתי שריקד, נתן השוטר ״פתאום
 עשרה של ממרחק ילד-רתוב. כמו בעות,

 שהקיפו שוטרים קבוצת הגיעה מטרים
 אתה או בכוח בא אתה :לי ואמרו אותי

בא אני תפאדלו, אמרתי: בטוב! בא
חק לתחנת־המישטרה, אותי לקחו בטוב.

 והחתימו עדות לקחו שעתיים, אותי רו
ערבות." לירות אלף 50 על אותי

 הנהלת חבר היה לא עלי מותמד אמין
 יחד בוקר. באותו שנעצר היחידי העיריה

 ראש־העיריה לישכת מנהל נעצרו איתו
 הלישכה מנהל העיריה. ראש מסגני ואחד
 אליו כשניגש משכניו, אחד עם דיבר
 וסגן הוא לניידת. לעלות לו והורה שוטר
 כי להסביר ניסו האחר העירייה ראש

תצליח. שהשביתה כך על מופקדים הם
 נאילה היתד, בוקר באותו אחרת עצורה

 גברת העירייה. ראש של אשתו זיאד,
 העוסקת ילדים, לארבעה אם היא זיאד

 ראית לא ״אותי ציבורית. בפעילות גם
 חברי־כנסת לנשות שמארגנים בטיולים

 שאלה היא נכון?״ בגדה, בהתנחלויות
בגיחוך.

 שהיא ההומור ולחוש לצחוק מעבר אך
 ברחוב. ״עמדתי לי: סיפרה היא מגלה

 ממני ביקש והשוטר ניידת הגיעה פיתאום
 לא חביבי, לו: אמרתי לניידת. שאכנס

 לא להתווכח. התחלנו עוצר. שיש לי ידוע
 העירייה. ראש אשת שאני לו להגיד רציתי

 ששם ראה תעודת־זהות, ממני ביקש הוא
 חושבת ואני זיאד, הוא שלי המישפחה

 עליתי ולבסוף התווכחנו, מספיק. שזה
 אותי שאל יהודי, שהיה השוטר, לניידת.

 בבוקר. שש בשעה ברחוב עושה אני מה
 אמרתי עובדת. אני אם אותי שאל הוא
 זונות רק לי: אמר הוא ואז שלא. לו

בבוקר. שש בשעה ברחוב עומדות
 שעוצרים אנשים הם זונות לו: ״אמרתי

 בשעה ברחוב עומדת שהיא מפני רק אשד,
לא אתה :לו אמרתי כך אחר בבוקר. שש




