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 שהערימו המיכשורימ זמרות
 3000 התקבצו השילטונות,

 כגר ?הפגין וערבים יהודימ
 שגעשה העוו?

ירעם5ו עיקרית לעקורי
 מארגנטינה, חדש עולה פדרו, שילמן

 תינוקו, אשתו, עם מחיפה, להפגנה הגיע
ההפג למשך התינוק, את החנה בו והלול

 בעברית נאם מדיני,״ עניין לא ״זה : נה
 של עניין ״זה מארגנטינה. חדש עולה של

ש במקום לחיות עם של זכותו — ■מצפון
 ויש פה שנולדו שאנשים חושב אני נולד.
 מה לפחות להם מגיע ואדמה, משפחה להם

חדש.׳־׳ עולה בתור קיבלתי, שאני
 בעצם, כך, ועל מתערבת. המשטרה

 הופיעו בעצם, כך, ועל העניין. כל נסב
 בשבת חיפה, בכביש מירמר בצומת שם,

 באו הם וערבים. יהודים 3,000כ־ האחרונה,
 אזרחים־למען־עקורי־איקרית־וביר־ להפגנת

סגור.״ לשטח פתוח ״בלב :כשסיסמתם עם,
התכ שמי תחת הירוק בשדה האווירה,

 להפגנה, שקדם מה פיקניק. של היתד, לת,
מפיקניק. רחוק היה

ה היתד, להפגנה שקדם הראשון הדבר

 בתחנת־האוטד שנתגלה חומר־הנפץ גם
ו חיפושים לשורת שגרם בחדרה, בוסים

למתיחות. הוסיף מעצרים,
 ההפגנה היתד, הללו, הפגעים כל למרות

 ש־ מפגינים, 3,000 להביא רצינית. הצלחה
 עם להזדהות כדי שבת להקריב יאותו
 — ישירות להם נוגע שאינו עוול מעשה

נכבד. הישג היה
 בלתי־ ועד על־ידי אורגנה ההפגנה

 הבישוף רבים. אנשי־רוח בלטו בו מפלגתי,
 על לממשלה בדבריו שהודה ראיא, יוסף

 ל־ ויהודים ערבים זו, בהפגנה שהביאה,
 שנת שלכבוד תקווה הביע משותף, מיפגש

מהחלט הממשלה בה תחזור למדינה 25ה־
תה.

דיפלומט בפחות הנאצים. אצל במד
 ״איקרית :קניוק יורם הסופר התבטא יות

 לא נכון, לא שהוא למה סמל הם ובירעם
_______הגון.״_
 אמר: ניצול־השואה, אחר, מפגין ואילו

 בזמן בפולין, לנו שקרה מה בדיוק ״זה
אנח בתינו. את לעזוב כשנאלצנו הנאצים,

 הנה ובאנו — כואב שזה כמה יודעים נו
החד העקורים עם סולידריות להפגין כדי

שים.״
 כי התגלה כאשר בבקשה. החוצה

 והברית מצפן אנשי גם התערבו בהפגנה
ה מהם הסתייגו המהפכנית, הקומוניסטית

 לעזוב ביקשום בפומבי, והמארגנים בישוף
השטח. את

עצ המפגינים עזבו כאשר יותר, מאוחר
רוט לחנה שהאזינו לאחר השטח, את מם

 נותרו הבאה, והמלחמה ואני את את שרה
משפחות. כמה במקום

כעצרת כלול תינוקה עם פדרו מישפחת
— מדיני עניין לא

 עם להזדהות שנועדה ההפגנה, משטרה.
 שבהחזר־ שאי־הצדק הכפרים, שני עקורי

 — לכדור־שלג והופך הולך לבתיהם תם
 בוואדי ברקאי, קיבוץ ליד להתקיים נועדה
ערה.

ה ביטלה החמישי, ביום האחרון, ברגע
ההפגנה. רשיון את משטרה
 יכולה היתד, הסיבה יעיל. א־ גס, רמז
 :מטרידה היתד, לולא משעשעת, להיות
 רשות המפגינים קיבלו לא המשטרה, לדברי
בו. להשתמש השטח מבעל

נטו הרובים חורשת היה האמור השטח
ל פיקניקים אתר בשבתות המשמשת שה׳

מיילים.
 התירוץ השיג שהיה, ככל טפשית אולם

 ברגע לעבור נאלצה ההפגנה :מטרתו את
 במאמצי שפגע דבר אחר, לאתר האחרון

להופיע. שלא לרבים גרם האירגון,
הקי ההפגנה, בבוקר :נוספים מיטרדים

 המובילות בדרכים מחסומים המשטרה מה
 של קפדנית בדיקה ערכה המשולש, מכפרי

 הנסיעה במטרת התעניינה תעודות־זיהוי,
 שהם החליטו רבים ערבים אחד. כל של

פלו גם לבתיהם. חזרו הרמז, את מבינים
 ■מאחד להגיע צריכה שהיתר, ההכנה, גת

 בשל התעכבה הסמוכים, המשולש מכפרי
כך.

 את תרמו שירותי־ד,ביטחון חוטר־נפץ.
 צווי- כחמישים השישי ביום הוציאו חלקם,
ההפגנה. בתום רק שבוטלו ריתוק,

בירעס שלטי עם ילדים
מצפון של עניין —
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