
בהפגנה איש־״כך
מוחות!״ מרעילי - לחדשות .מבט

 שעה באותה המשומד״. ״טדי
 אליהו של ביתו ליד המפגינים התאספו

 מאיר שמואל־הנביא. בשכונת עמדי,
 קרית־ארבע, מתנחלי ראש אינדור,

 שנפגעו המישפחות הפגנת את אירגן
 מישפחה איזו קבע הוא מפיגועים.

 ומה הדגל את יחזיק מי ראשונה, תצעד
 היו שבידיהן. השלטים על כתוב יהיה
 גרוס ושאלתיאל, תמם מישפחות שם

 כל עמדי. מישפחת וכמובן ומנוס,
 הבן תמונת ועליו שלט, נשאה מישפחה

 נחטף, מתי מדוייקים ופרטים שנהרג
 הפגנת גופתו. נמצאה ומתי מת מתי

 ברבע של במרחק צעדה המישפחות
 תושבי־ הפגנת אחרי שעת־הליכה

השכונה.
תה ראשונה יצאה רחבה מאותה

 הרב ובראשם תושבי־השכונה, לוכת
 מסתננים פעם כשמדי לווינגר, משה

״כך״. תנועת אנשי גם לתהלוכה
 הכתובות שלטים. נשאו המפגינים

 ול־ כהנא אנשי ובאנגלית. בעברית
 התיקשורת עוצמת את מכירים ווינגר

השלטים: על העולמית.
 — פלסטין קול — ישראל .קול

מוחות!' מרעילי — לחדשות מבט

 מוות — דמנו את מפקיר ״השלטון
לרוצחים!״

 שמו, ימח קולק, טדי ״המשומד
 נשמותינו ואת לערבים דמנו את מוכר

למורמונים!"
העיר!״ את צאו — ואש״ף ״טדי

המחת עצורי את שכחו לא וכמובן
 — ישראלית ״הומניות היהודית: רת

 לאחר ושיחרור רוצח לכל סטיפנדיה
 מאסר היהודית והמחתרת — שנה

עולם.״
 ה־ בחסות למחבלים!״ ״מוות

משכו ההפגנות שתי יוצאות מישטרה
צעי העתיקה. לעיר הנביא שמואל נת

 השיירה את מובילים חמומי־מוח רים
למחבלים!״ מוות ערבי! ״טדי בקריאות

 לא ברמקולים. הוראות קוראים הם
 לזעוק רק להכות. לא אבנים. לזרוק

 ושוב מוות, למחבלים!״ ״מוות ולצעוק:
מוות. ושוב מוות

 את לעצור מחליטים כשהמארגנים
מח כשהם נעצרים. הכל הההפגנה,

 המישטרה ממשיכים. להמשיך, ליטים
 להם נותנת בדרכם. בהם מאיצה אינה

וללכת. להתארגן הזמן את כרצונם
)10 בעמוד (המשך

 היום למחרת וענונו. על ידיעה כל חיש
 ריש־ להודיע ממשלת־ישראל נאלצה

 ביש־ במעצר וענונו הימצאות על מית
 הברירה: היתה האוסטרלי לציבור דאל.

 ימינו בין יודע אינו הנשיא כי להאמין
במזיד. שיקר שהוא או לשמאלו
 כראש הרצוג חיים כיהן כאשר

 לשקר נאלץ בארם, מישלחת-ישראל
 אולם תפקידו. היה זה קרובות. לעיתים
הממ את המייצג המדינה, כנשיא

 הוא אין הצרופה, הישראלית לכתיות
 הגבוהה הרמה על לשמור אלא אמור

ויושר. טוהר של ביותר
באוסט כזה באור אותו שהציג מי
ולמדינה. לנשיא שרות־דב עשה רליה,

ה ועסקים. מילחמת-שיחרור
 שלא לביקור נגעה השניה פאשלה

בפיליפינים. הנשיא ביקור היה:
 המקום כי לדעת צריך היה בר־דעת

 קד הנשיאה מתאימים. אינם והעיתוי
 מאוד. קשה במצב נתונה אקינו ראסון

 עם להתפייס מנסה היא השאר בין
 המנהל במדינתה, המוסלמי המיעוט

מזויינת. מילחמת־שיחרור
בש בירושלים שקרה מה כל אחרי

 העולם מוסלמי כל האחרונות, נים
 בואו אוייבת־בנפש. בישראל רואים

 במצב לפיליפינים ישראל נשיא של
 הנשיאה ואכן, טירוף, בגדר היה כזה

הביקור. את ביטלה
הק נלווית, סיבה לכך שהיתה יתכן .

 באר״ עצמו. הנשיא במישפחת שורה
 צעירים שני השנה נתפסו צות־הברית

הסו העסקים את שם שניהלו יהודיים,
 ואימלדה פרדיננר של והשחורים דיים

 שהודח הרודנים־הגנבים זוג מארקוס,
 שהם טענו השניים אקינו. על־ידי

 מישפחת של העסקים את גם מייצגים
הרצוג. חיים

 הזאת הטענה את הכחיש הנשיא
 לא אבל ).7.5.86 הזה נמרצות(העולם

 בנו, כי ישראל בעיתוני פורסם מכבר
 נסים המיליונר של חתנו הרצוג, יואל
מפוק בעסקים קשור היה אכן גאון,
 בעסקים מארקוס. אימלדה עם פקים
 השר־ גאון, ניסים גם קשורים היו אלה

 מממנו נאסר, וג׳ק אוזן אהרון לשעבר
שרון. אריאל של

 בוודאי זה כל אך לנשיא, נוגע לא זה
 נשיא־המדינה של קרנו את העלה לא

אקינו. קורי בעיני
ה חלקי שאר גם הידידות. שתי

 קשות. בעיות של בצילן עמדו ביקור
השאר: בין

 כי לנשיא הוסבר מקום בכל •
פלס מדינה בהקמת דוגלות המדינות

 את מייצג הנשיא ישראל. לצד טינית
 ממשלת־ של הרישמית המדיניות

וכל. מכל זה פיתרון השוללת ישראל,
 גרם בסינגפור הנשיא ביקור •

 המוסלמית, במאלזיה סוערות להפגנות
גיאו בקשר סינגאפור קשורה שעימה
הדוק. פוליטי

המיצעד בראש לווינגר הרב
דמנו!־ את מוכר שמו, ימח הערבי, קולק .טדי

 בסרי־ הנשיא של ביקור״הפתע •
 את הבליט מדיני, הישג שהיה לנקה,

 האכזרי במסע־הדיכוי ישראל מעורבות
 המיעוט נגד סרי״לנקה ממשלת של

 הודו מחתה הסיקור, למחרת הטאמילי.
עריכתו. על סרי־לנקה באוזני רישמית

 לגבי בעיות היו לא זאת לעומת
 הידידות.הגדולות שתי אצל הביקור

וטונגה. איי־פיג׳י בעולם: ישראלי של

ירזשלים
הנזישטרה בחסות

 עוצר הטילה המישטרה
הצטוו הערבים בלתי־הוקי.

 למען הבל בבתיהם♦ להסתגר
בריונים קבוצות של ההפגנות

 אנשי־התיק־ הגיעו הציניות לשיא
שורת.

בבתי להסתגר העדיפו ״הערבים
הרדיו. הכריז הם,״

 הורידו ידועה, בתירגולת ״הערבים,
וחיס אור כיבו חלונות, הגיפו תריסים,

נוכחות," להסגיר היכול סימן כל לו

שמואל־הנביא בשכונת הצועדים בראש תוקע־שופר
לרוצחים!״ מוות - דמנו את מפקיר ,.השילטון

 2 חדשות, היומון הראשון בעמודו הכריז
 * בגטו יהודים של מדוייק תיאור בנתנו

 ? ערב־ — וילדים נשים גברים, —
הנדון). (ראה פוגרום

 ברוסיה עברו ימים הזכיר זה ואכן,
 פלוגות־ הנאצית. ובגרמניה הצארית

ברחו אימים מהלכות משתוללות סער
 ומסלקת עליהן מגינה המישטרה בות.
 המיועדים. קורבנותיהן את

אנטלר: רונית מדווחת
 כוחות הגיעו אחר־הצהריים 3 בשעה

הת שעה תוך לשער־שכם. המישטרה
 שעות־היום. בכל ההומה הרחבה, רוקנה

 מרכולתם את לארוז נאלצו הרוכלים
לע התבקשו התיירים לבתיהם. ולחזור

 שוממה. היתה הרחבה המקום. את זוב
לתהלוכה. להפריע אסור

 למעלה־חלדיה, ועד שכם משער
 היו העתיקה, בעיר המוסלמי ברובע

 לא חיה נפש ונעולות. סגורות החנויות
 באנשים הרוחשות בסימטות, נראתה
 לא אחת חנות אף ערב. עד מבוקר
 ומסוגר. סגור הכל פתוחה. נשארה

 החנויות בעלי את אילצה המישטרה
 כוונה מתוך והכל עיסקיהם. את לסגור

הגנה. רע. כל להם יאונה שלא ״טובה״.
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