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עוצר. הוא כאשר עיניו, על הקסדה נופלת

 את מנפצים סוערים, בגלים פרצו ם ך*
 אחר ■שנת את שנמו האזרחים שלוות 1 ן

 ארוכה, שעה במשך שלהם. הצהריים
 שליד הענקית רחבת־החנייה התמלאה

האחרו בשבת בתל־אביב, היכל־התרבות
 נרגשים, נזעמים, אופנוע רוכבי בכאלף נה,

 בכוונה הרעם לשיא מנועיהם את המאיצים
 וכלי טנקים לחניון דמה המקום תחילה.

לתחייה. לפתע המתעורר משוריינים רכב

 נכנעה בתל־אביב, סוקולוב תיכון תלמידת ),16( עטר אסילמות .טוב
 קסדה חבושת להפגנה הופיעה האופנוענים, מרבית כמו

לסבול.״ מאשר למות טוב ״יותר :להסירה כדי לכל מוכנה אך המוות, במלאך מעוטרת

 בסידרה הראשונה ההפגנה זו היתד,
 החוק הפעלת לאחר הפגנות, של מתוכננת

ב גם קסדות לחבוש אופנוענים המחייב
תיכו מאוד: מגוון היה בה, הקהל ערים.

אינטי פרברים, ובני העיר מצפון ניסטיות
 צעירים. וחורנים העמידה בגיל ליגנטים
 שמחיר סוס, כוח שבעה הונדות על פרשים

 זעיר, טוסטוס ובעלי ל״י, 5,000כ־ אחת כל
 משותף היה אחד דבר רק חי. שבקושי

הזעם. — להם
■ ■ ■

ם ן־״ ע ע ז ב  בוטות, ברורות, במילים הו
 ובנאומים הנוף, את שמילאו בכרזות ז 5

 יעקובי לגד ניתן ״לא ספונטנית. שנישאו
 איתן המארגנים, אחד זעק אותנו,״ לדפוק

 טביב, מתניה ד,תיקווה. שכונת תושב ענו.
 שהגיעה המפגינים קבוצת את שאירגן

 אידגון־מחאה להקמת קרא מראשון־לציון,
 אירגון ״נקים ישראל. עופנועני כל של

 מתניה. הכריז אגד,״ או המוניות בעלי כמו
 אותנו.״ ידפקו שלא לשמור נוכל ככה ״רק

 מסודרת, הפגנה זו היתד, הזעם, למרות
אך — הפגינו המפגינים יותר. או פחות

 עם במקום להופיע ככולם, רובם דאגו,
לעו קסדה אחבוש לא ״אני קסדותיהם.

 בתיכון שמיניסט אדום, רפי הבטיח לם,״
 קסדה. ללא שהופיעו המעטים אחד — חדש
 הזה הסיר את לשים אפשר בכלל ״איך

 )31( ברלין יהודה התלונן הראש?״ על
 עם כלום שומע ולא רואה ״לא מרמת־גן.

להשתגע.״ אפשר זה.

* ה, ך ה ט ש  בכו- במקום שהופיעה מ
מעבו בטלה נשארה מצומצמים, חות \ 1

 בין הסתובבו שוטרים הזמן. רוב דה,
 האופנועים מספרי את רשמו המפגינים,

 אותם לקח לא אחד אף אך המפגינים, של
 השוטרים תבעו הסוף, לקראת ברצינות.

 להתפזר למפגינים שיורה ענו מאיתן
בנפרד. בשקט,
 הנאומים בתום התנגדו. שהמפגינים אלא

מלו ארוכה, בשיירה פרצו הם ,וד,התרמה
 את הרעידו רוטשילד, שדרות לאורך כדת,

מנועים. אלף ברעם העיר כל
הבטיחו. ההתחלה,״ רק ״זאת
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