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האל מן ם לרב פתח פתחו המרכזית בתחנה הפיצוציםביו קרש עם
בתחנה, חיי־בטלה קבע ז־ן־ך המנהלים הפרועים, מנטים

ובו׳. אבנים בקרשים, גם המכים השתמשו והבעיטות, האגרופים מלבד גבורתם. את להראות

 ה- לתחנת ניגש שלייר לכסנדר
 ב־ לביתו מונית לתפוס כדי מוניות \]ן

ניפ הוא ענק, היה שהתור אלא נס־ציונה.
 האוטובוסים. רציף לעבר כתף במשיכת נה

כשמיש חונה, משאית פני על חלף הוא

 חשמלי זרם העבירה האחרון, השישי יום
 היא לפתע מגיר. אסתר חיב״ה בחיילת
הדברים. בין קישרה
הב שהיא לכן קודם שעה רבע זה היה
של המוצא תחנת ליד ערבים בשני חינה

ההתפוצ אירעה אז במתרחש. לחזות כו,
 עשרות. ופצעה אחד שהרגה השנייה. צות
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למחבלים עזרו - המתפרעים

 האסון. של המכוער החלק החל ז ^
או שכינה כפי פחי־האשפה,״ ״גיבורי ^
לפעו יצאו הילל, שלמה שר־המשטרה תם
ער כל על הסתערו אותו,״ ״לשחוט לה.
התחנן צנום ערבי צעיר אורח. עובר בי
 עשיתי לא מלא, — לא — ״לא נפשו: על

 מילה כל זעק. ״— אני לא זה — כלום
ל פניו היו קל חיש אגרוף. לו הכניסה

קי עליו לגונן שניסה יהודי אדומה. עיסה
בו מסריח. ״קומוניסט דומה: טיפול בל

קומנדו־הביוב. חברי שאגו גד.״
פוגרום
המרכזית כתחנה

קלות. מעד הוא רגל. לו לשים ניסה הו
 רגלו בתדהמה. נעצר מכן לאחר שניות

 הבחנתי לא פיצוץ׳ שמעתי ״לא דם. זבה
מס פצוע,״ הייתי פתאום רק — בכלום,

הוא. פר
פצו שני עם מונית לאותה הוכנס הוא

 חמרה. ויעקב סבח בן־ציון נוספים, עים
 קצר. זמן כעבור נפטר חמרה
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חבילה ;!ם ערבים שגי

 שזיעזעה הראשונה התפוצצות ך*
בצהרי ,1.30ב־ המרכזית התחנה את | (

 תשומת־ליבה, את משכו הם דן. של 4 קו
 תעודת־הזהות את בדקה היא מהם לאחד כי

 שמה היא אותו. וזכרה — בוקר באותו
חול את החליף הוא הבוקר מאז כי לב

ב חברו ואחרי אחריו עקבה עתה, צתו.
ה תחנת לעבר התקדמו השניים מבטה.
חבי בידו נשא מהם אחד לדרום. מוניות

מ נעלמו קצר זמן כעבור עטופה. לה
ה אירעה מכן לאחר שעה רבע עיניה.

התפוצצות.
 קטלנית. היתה לא הראשונה ההתפוצצות

כדר לנהור׳ ישראל לעמך גרמה רק היא

 תמהים ודאי היו היהודים המתפרעים
ש לשמוע שלהם, הפטריוטי בלהט מאוד,

״ה למחבלים: בהתנהגותם עזרו דווקא הם
ל החמור לנזק מלבד גרמה, התפרעות

 יותר,״ הרבה מיידי לנזק גם ארוך, טווח
 לרכז ״במקום בכיר. משטרה קצין הכריז

חיי היינו חשודים, במעצר מאמצינו את
ה על להגנה גדולים כוחות להפנות בים

 המתפרעים, מפני המרכזית בתחנה ערבים
בקהל. סדר ולהשלטת

ל לצפות יכלו לא חומר־הנפץ ״מטמיני
יותר.״ טובה עזרה

ת׳

״ בפרצוף אגרוף ן :
 1 מקוס־מיסתור, למצוא ניסו המבוהלים לייס
1 קשה. הוכה זה צעיר הצליחו. כולם לא אבל

החשוד חפיסת ן
ו רד ד-״ ■ וו ו י ח רד ר־ ו־ד י-1 סד ד יוז ר• רזו

הרחוב באמצע לינץ
הילל שלמה המישטרה שר של הדרמטית להוהעתו הריא וזקוולוייח


