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 דיזנגוף הרחובות דרך למקום שכאו מה״י,
 על שעלו השוטרים, שרשרת נורדאו. ושד׳

 בכניסה אותם עצרו במיספרם, המפגינים
 השוטרים התבוננו התנגדות ללא לרחבה.
 לקריאות התנגדו לא פאולס, נגד בשלטים

 ברצינות התנגדו לא הם המפגינים. של
 להמשיך החליטה המפגינים כשקבוצת גם

 בית- חלונות מול הרחבה למרכז בדרכה
 היתד, השוטרים של היחידה תגובתם המלון.

 ועל תפקידם מילוי על הסברים מתן
 ל־ המפגינים להתקרבות המוחלט האיסור

עצמו. בית־המלון
המפגי פתחו הוזיכוחים, נמשכו בה בעת

 עבר השוטרים ומשמר ההקמה, בשירת נים
 המשיכו התקווה אחרי דום. לעמידת מיד

 האנטי- הימנון־הפרטיזנים בשירת המפגינים
נאצי.

 הגרמני, השגריר יצא ממש שעה באותה
ה של לבריכת־השחיה פקידיו, שני בלוויה
 ב־ לבן. בחלוק־רחצה לבוש כשהוא מלון,

 בית־ מאורחי איש היה לא בריכת־השחיה
אז בלבוש ולבלשים לשוטרים פרט המלון,

הכניסות. כל את שסגרו רחי,
★ ★ ★

השיא הפגנת
בתל-אביב התקיימה למחרת ק ^

 שאורגנה הראשונה, ההמונית ההפגנה ן
סמואל. הרברט בכיכר חרות על־ידי
פעי של הראשון היום בסיום זה היה

 ב־ פאולם רולף של הדיפלומאטית לותו
 השגריר יצא בוקר באותו מדינת־ישראל.

 לירושלים, מתל־אביב השהורד, במכוניתו
 כתב־ העתקי את במשרד־החוץ למסור כדי

 משרד־ של בכירים פקידים בלווית ההאמנה.
 יד של ובמוזיאון הזכרון בהר ביקר החוץ
 למראה התרגש לשעבר הוורמאבט קצין ושם.

היהודית. הבעיה של הסופי הפיחרון תמונות
 כחמשת התאספו כאשר בערב, 7.00 בשעה

 סמואל, הרברט ככר ברהתת איש אלפים
 ״טרב־ ״אושוויץ״, בשלטים מצויירים כשהם

 סיים — ״ברגן־בלזן״ ״מאידנק״, לינקה״,
 לדירתו וחזר יום־עבודתו את השגריר כבר

הזמנית.
ב המתאספים בפני נאם בגין מנחם

 ביותר. הטובים מנאומיו אחד את עצרת
 תנועת־ מנהיג הזכיר בעיניו, כשדמעות

 היהודיים, הילדים וחצי מליון את החרות
 חבריו־לשעבר על־ידי לתאי־הגזים שנדחפו

 האשים דרמאטי בקול פאולס. דולף של
 בזכרון בבגידה ממשלת־ישראל את בגין

 ראש־ את והאשים הנטבחים, מיליון ששת
ישראל. עם של באינטרסים בבגידה הממשלה
האל חמשת את חישמל הנרגש הנאום

 דרושה היתד. הנואם. למול שהתאספו פים
 שכל כדי המנהיג, של אחת קריאה רק

 רחוב דרך יזרמו האלה האלפים חמשת
מח כל את ישברו שרתון, למלון הירקון

 חלו־ את בסכנה ויעמידו המשטרה סומי
 שקיבל המפואר, המלון של נות־הראוזה

גרמניה. שגרירות את לתוכו
 במקומה הושמעה. לא כזאת קריאה אך
 דומיה, בהפגנת להפגין לתומכיו בגין קרא

דרך המשטרה: על־ידי שאושר במסלול
 קרן־ לשדרות עד ודיזנגוף, פינטקר רחוב

המארג של רצונם נגד שגם אלא קיימת.
כש המחשמל. הנאום של הרגש פעל נים

 למחסומי־המשטרה, ההפגנה ראשי הגיעו
 שמאל וצד דיזנגוף רחוב המשך את שניתקו

 בלתי־צפוי דבר קרה קרן־קיימת, שדרות של
 משכונות רוב־רובם צעירים, כאלף מראש.

 המחסומים, דרך פרצו הדרומית, תל־אביב
 לא בריצה. המשיכו ״לשרתון!׳׳ ובקריאות

 לעצור חרות מנהיגי של המאמצים כל עזרו
המתפרצים. את

מהמפגי יותר מהירה היתד, המשטרה אך
 שרתון, למלון איש כאלף כשהגיעו נים.
 עצום בלחץ השוטרים. בשרשרת נתקלו הם

 בית- מול כמעט להגיע המפגינים הצליחו
 מאות עמדו שקט, באיום כשנגרם, המלון,

בית־המלון. אורחי ומאחריהם שוטרים,
 תחת איתו יחד לגור יכולים אתם ״איך

מהמפגינים. אחד בהיסטריה צעק אחד?!׳* גג
 השני. צעק מתביישים!׳׳ לא אתם .איך

האשכנ ואתם כואב, זה הספרדים ״לנו
״ ? זים ...

 לשאלות ביותר האופיינית התשובה את
 הנכים אירגון הנהלת איש נתן המפגינים,

 ״ממשלת הזה: העולם לכתב הנאצים נפגעי
 מחנות־הריכוז, לקורבנות מבטיחה לא ישראל

האלמנ התנאים את בריאותם, את שאיבדו
 מן חיים אנחנו אנושי. לקיום טריים

גר משלטונות מקבלים שאנחנו ההקצבות
 עם טובים יחסים על לשמור חובתנו מניה.

שלנו.״ הפרטיים האינטרסים בגלל הגרמנים
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