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 בקמטים להלחם לך העוזר הנפלא התכשיר
 עשירים חומרים של מצויינת תערובת —

 קולא- ותרכיזים מרככים מרכיבים בלחות,
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 שישבו וצעירים, זקנים נשים, על מפורשת,
 צורך שום ללא ללא־אלימות. הכביש על

 ארוכות, באלות מכות־רצח עליהם הומטרו
נפצעו. מפגינים שתריסר עד

 מיבצע־ מפקד עמד הזמן כל במשך
 המפקח עם ישיר אלחוטי במגע הגבורה

ישראל. משטרת של הכללי
 הכביש, על בכוח חבר־כנסת נגרר שוב
 השיגרתית השקרנית ההודעה באה ושוב

 כנראה, נעקצו, הם פצועים״. ״שוטרים על
יתושים. על־ידי

 השלישית המהדורה שמחה. חרות
באשדוד. שעבר בשבוע באה

הארוכות, באלות השוטרים, התנפלו שם
 במאי באחד שתבעו שקטים, מפגינים על

ועבודה. לחם
 לפי שגרמה, היא המשטרה התנפלות

 לאחר שאירעו למהומות העדויות, כל
 עם התמודד בצדק, שזעם הקהל, מכן.

 השוטרים, על־ידי נקרעו סיסמות השוטרים.
 נופצו ובמת־הנאומים ההסתדרות בנייני
המפגינים. על־ידי

 תגובה שום באה לא אלה כל אחרי
 המפלגות כל לשמה. הראוייה ציבורית

 אנשי על השוטרים התנפלויות על שמחו
 איכפת ולמי חדש. כוח — הזה העולם

בעיירת־פיתוח? למובטלים נעשה מה
 השר ענה בכנסת, הדברים עלו כאשר
 עד ציניות, ויותר יותר שהפכו בהכרזות

מדוע כשנשאל הכנסת. בבזיון גבלו כי
ללא , באלות. נשים בשיירת־האחווה הוכו

מצא שהמפקד ״מפני ענה: צורך, כל
לחקור ציווה אם כשנשאל לנכון״. זאת
ענה האכזרית, ההתנפלות נסיבות את

״לא.״ אחת: במילה
אנשי ובייחוד — הכנסת חברי כל
הסכמה בכנסת הפגינו — ורפ״י חרות
בחבר־ השוטרים פגיעת עם ועליזה גמורה

 ח״כ בלטה ור,עולזים השמחים בין כנסת*.
רזיאל־נאור. אסתר חרות

 אסתר שינתה השבוע כפינקס. ניפנוף
ה היתד, לא היא דעתה. את רזיאל־נאור

יחידה.
 מפגינים על המשטרה התנפלה שוב

 נגד ארוכות אלות הופעלו שוב שקטים.
 דעתם את שקטה בצורה שהביעו אנשים

 סיסמות השוטרים קרעו שוב הפוליטית.
 ושוב הממשלה. בעיני חן מצאו שלא

 על שקרנית הודעה המשטרה פירסמה
אנשיה. מבין ״פצועים״

תא — השקטה ההפגנה יוזמי רוב
 הסטודנטים חטיבת הרות, של ר,סטודנטים

 חדש כוח — הזה העולם תנועת של
 מאנשי חוץ נדהמו. — מק״י של והתא
 נסיון מהם לאיש היה לא החדש הכוח
 בא והדבר המשטרד״ בהתנהגות אישי
מכאיבה. כהפתעה להם

 ה־ רזיאל־נאור. אסתר הופתעה במיוחד
 שבנר, אחרי למקום, מיהרה הנמוכה הח״כית

 בפינקס־ ניפנפה עליאית בתמימות נפצע.
ה בגסות אותה דחף שוטר שלה. הח״ב
 של מהלומה ספגה לא במיקרה ורק צידה,
 יחסה את במקום בו שינה הדבר אלה.

חברי־הכנסת. בחסינות השוטרים לטיפול
ה המפגינים עשרות אכזחי. מכשיר

ל הפכו והמאות למאות, הפכו ראשונים
 ראש־הממשלה משרד בפני שהפגינו אלפים

 בללית שביחד, המשטרה. התנהגות נגד
 על עלתה במדינה הסטודנטים כל של

הפרק.
 (ראה בארץ חדשה תופעה זאת היתד,
 במיוחד. דאג לא אשכול לוי הנדון).

ה על לסמוך יוכל כי בטוח היה הוא
ה ציבור שבקרב המפלגתיים עסקנים

 הציבור את ירסנו אלה וכי סטודנטים,
 ועדת־ כגון בדוקים אמצעים לכך יש כולו.

 שישככו עד העניין את שתמשוך חקירה,
הרוחות.

 משטרת כי העובדה את ישנה לא זה כל
 המופעל פוליטי־מפלגתי, מכשיר היא ישראל

 צי- מאבקים למניעת ובאכזריות בגסות עתה
לשלטון. נוחים שאינם לגיטימיים בורים

הגבול
ק המודה ש מ ד ב

 עלולה רגע שבכל הרי לדמשק, להאמין אם
 וישראל. סוריה בין ממש של מלחמה לפרוץ

בהס סעב, אדוארד הביירותי העתונאי כתב
שהגיעו ״ידיעות סוריים: מקורות על תמכו
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