
שי נערות של הצטרפותן את מונעים שוטרים  ונ
שי רק הצליחו הקרב, לזירת בנק״י  את להדוף בקו

ם׳/ זה — נשים עם ״להתכתש השוטרים אחד אמר איו
משוחרר ח״כ

שעצרני טר

בי אמיל ח״כ ל חוזר חבי
תו, ״השו־ שנעצר. אחרי בי

תי,״ לטעות מקום אין בן־נצרת; היה חו מען. בז
ת המפלגה מזכירנעצר ח״ב סטי מוני הישראלית, הקו

עי־ הוא1 אף נעצר מיקוניס, שמואל ח״כ
זהותו. שהתבררה אחרי רק שוחרר ממנה לניידת, וסוכנם המשטרה

הבריטי וזמנדס

 אחר שעות עד בעיר יסתובבו אם1
מעשה.״ |אפס

 הקומוניס־ לשמוע• סירב .צבאי1
 ברמקול, משדרים החלו הסירוב

 כשעת תשע השעה על גונם,
 שירים שידרו ההודעות בין
לפעול: החליט המושל יזריים.

 צוזי־מעצר הוציא הרמקול, את
ה החרום לחוקי בהתאם |םיביים
בלתי־מוג־ לזמן לעצור הורה

בעיר. מק״י |ילי
 הצית ההפגנה מדורת על ןנשפך

ל התארגנו התושבים המרד:
 המשטרה את להסיח מנסים

 הנסיונות כל אולם מארגנות.
 קבוצת התאגדה בו מקום

 מיד הופיעו אדום, לדגל סביב
 באלות, ומזוינים קסדות |בושי

 ההת־ המתקהלים. את בכוח
 חול אבנים, לזירות־דמים. גפכו
למשנהו. אחד מצד הועפו ןאות

 שא- את הכלא למכוניות אספו
ם  נעצ־ לא שעדיין הקומוניסטים, |

 גירשה המשטרה של מיוחדת
 משטרה קצין טובי• תופיק ח״כ

ש אחרי אותו שיחרר ויקוניס,

 מרפאות בפצועים• התמלאו ולים
 כמה אולם לעזרה. בקריאות צפו

 קשה, הפצועים אפילו הפצועים, |
 תוכל לא שהמשטרה כדי בניהם,

 כמאתים בהפגנה. השתתפות זן
 של הגדול כשחלקם נעצרו,

 להגשת לבית־החולים תחילה ובל1
 נפגשו ,בבית־ד,חולים שם, יונה.

 פצועים, שוטרים 37 מהרחובות, יריביהם ועם
)ה.

 הקומוניסטית,״ ההפגנה את מתירה המשטרה וזיתה
 נפרדות, הפגנות שלוש צועדות ״היו נצרת, [מנכבדי

 אבירי הפגנת ויחידה: אחת הפגנה רק צעדה ןשיו
ד,קומו־ המיצעד כי ברור היה והגליל.״ נצרת בני
הערבי. המיעוט בקרב אוהדים עוד למק״י הוסיף צעד
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אבנים משיבים השוטרים
במפגינים, אבנים משליכים

1.1£ 1 ׳חי&ו•
חלקם

נר בה זו, תמונה
 כשהם משוטרים אים

מו צולמה צו נראות השביל במעלה הקרב. של בעי

• .

י י , , י י

־

' .ד ־י 7$״י ̂״ ■ *•ן ׳

׳- - ׳
/ 0 ״ , .....ו .׳, ,

* * * * *

■ ״
.

־
.

ם השוטרים, שני על אבנים המיידים צעירים קבוצות דוי הם גם המתגונני  ביי
ת. שתי על אבנים תו  קסדתו, את ממשש כשהוא נראה משמאל השומר חזי

שת: מוטלת הארץ על בו. פגעה כבדה שאבן אחרי הקרב. אבני התחמו
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 לתוך השוטרים בידי נדחף נערהניירת לתו־
אח בעיר סבבו הניידות הניידת.

ת, רי מו האבנים. מטילי את לעצור כדי לבית מבית עברו המהו
ה במקרה נקלעה המהומה לתוךאביבית הנעה

מ שחזרה רווה, אביבה זמרת
בעלה. עם בנצרת, במאי האחד את לבלות רצתה בעפולה, הופעה


