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 האחרון המועד - ה׳ כיוס
הטפסים למסירת

 ן:בז<ג-7 מנהג דך עשה
ע! בכל מלאטנגו; שבו

קיסיוג׳ר לילות
)25 מעמוד (המשך
 ניצב אליו סנה המפקד!״ להם, שנניח
 בפיזור יכולתו את הוכיח אישר איבצן,

היום. כל מ־שך הפגנות של מתון
 לו השיב בכוח!״ אותם נפנה ״לא!
ל הוראות בעצמו מחלק והחל רוזוליו,
 לא !אחד־אחד אותם ״לתפוס : שוטרים

עצו כולם את רוצה אני איך, לי איכפת
ועצב עייפים כבר שהיו השוטרים, !״ רים
צרי היו לא כולו, היום ממאורעות ניים
 המפגינים, על הסתערו הם מכך. ליותר כים

לאוטו אותם וגררו אחד־אחד, מהם שלפו
 מכים שהם כדי תוך במקום, שעמד בוס

 באותו שנשפך הראשון הדם בהם. וחובטים
 אחר אחת בשעה דווקא היה סוער, יום

 של המרכזית ההפגנה אחרי הרבה חצות,
יום. אותו

 המפגינים נעלמו שקטה, הוראה פי על
 עמדו הם עתה שעה. חצי כעבור מהמלון

 ביותר המקוריים הרעיונות אחד את לבצע
 זה מיבצע על הנשיא. בית כיבוש :שלהם

 תה הי הכוונה פריד. יוחנן הרב אחראי היה
 אותו לנעול בית־הנשיא, לתוך להתפרץ
 ובני״ביתו הוא כי לנשיא ולהודיע מבפנים
 קציר שהפרופסור עד במעצר, נמצאים
הכנסת. לפיזור הוראה על יחתום
ל כי למפגינים נודע יותר מאוחר רק
 מיסמך על לחתום סמכות כלל אין נשיא
לבית־ חיל-החלוץ הגיע 2.00 בשעה כזה.

 של לנסיעתו תודות והן השבת ביגלל הן
ולסוריה. למצרים קיסינג׳ר

 את לערוך היתד, -שהתגבשה התוכנית
 בבית־ האמריקאי שר־החוץ עם השיחות

 הקאונטרי־קלאב שמול הממשלתי, ההארחה
 את להסיח כדי בירושלים. ולא בתל־אביב,

הק השיירה נשלחה המפגינים, -של דעתם
 עם מייד לירושלים, קיסינג׳ר של בועה

 וחבר* קיסיגג׳ר אך בלוד, מטוסו נחיתת
 דוב לשדה במסוק הועברו המצומצם יועציו
לבית־ההארחה. במכוניות, ומשם,
 עוד לכך. גם מוכנים היו המפגינים אך
 — הישיבה מקום על ידעו הם השישי ביום
 עופר, דויד ניצב כך על שידע קודם עוד

 האחראי היה אשר תל־אביב, מרחב מפקד
 ספק איו ערב• באותו קיסינג׳ר שמירת על

המ בחוג־היועצים ממישהו באה שהידיעה
ראש־חממשלה. של ביותר צומצם

 קיסיג־ את שהביאו המסוקים נחתו כאשר
 שתי מיהרו הקאונטוי־קלאב, לצומת ג׳ר

הס לתחנת־הדלק בסביבה, שחנו מכוניות
 של הזמני למטה לטלפן ומיהרו מוכה,

הגיעו!״ ״הם ברמת־גן. שהוקם גויש־אמונים
 למעלה במקום היו דקות עשרים תוך

 הקדימו הם צעירים. מפגינים מחמש־מאות
 שהמתין הגדול, כוח־המישטרה את אפילו

 ביחידה נתקלו אך רמת־גן, איצטדיון לייד
במקום. שהיתה מישמר־הגבול, של קטנה

ל המפגינים מיספר הגיע חצי-שעה תוך
הגדו- הכיכר על השתלטו הם איש. אלפיים

מישמר־הגס־ל אנשי מול נער־משגין
בוגדים!״ ״ממשלת

 במהרה השטח. את בוחן כשהוא הנשיא,
שומ נשיאי־ישראל מישכן על כי התברר

המיב־ חיילים. שוטרים רים
 מחצי־שעה למעלה משך קל. ניראה צע

 אולם שיגיע, המרכזי לכוח החלוץ המתין
 פודת: חגן מאת שליח הגיע זה של במקומו

למוצאי־שבתד נידחה ״המיבצע
לחלוטין. המבצע נדחה במוצאי-שבת

הס לא עדייו ביותר הארוך הלילה אך
 פרצו לפנות־בוקר ארבע בשעה תיים.

 כשהן ירושלים, לרחובות מכוניות שלושים
 מלון סביב היותר ככל להתרכז מנסות
 פריד ביוחנן שנעזר לווינגר׳ דויד. המלך
 ״מיבצע על פקד בוטל, שלו המיבצע אשר

 גוש־ על־ידי ניקרא שהוא כפי הטירטור,״
אמונים.

 לקריאות משנתה ניעורה כולה ירושלים
 רבין, בוגדים! ממשלת הום! גו ״קיסינג׳ר

״התפטר !
התעורר. קיסינג׳ר גם

 ״הוא צהלו: למפגינים, הדבר כשנודע
 שרי־ ולא הוא לא בלילות, כאן יישן לא

״הממשלה !

מידע
ביותר סודי

 יומו היה השישי, היום המחרת, 0* *
 כחמישים בעזרת קדמוני. אסא של

 רחובה את הבוקר בשעות חסם הוא צעירים
בתל־אביב. הקירייה של הראשי
 אותו שהקיפו מהמפגינים- שנבהל שוטר
המפ באוויר. וירה את-אקדחו שלף לפתע,
 והירייה השוטר אך להתפזר, מיהרו גינים
 ההפגנה. את להם עשו שלו

מנוחה, של שעות 24ב־ זכתה המישטרה

ברי ופתחו בצומת׳ אי־תגועה המהווה לה,
 שהפך שיר חי, ישראל עם ושירת קודים

גוש־אמונים. של הימנון־המערכה
 מרכוס אותו (לא מרכוס יגאל סגן־ניצב

 עמום הלר, רחל ברצח החשוד את שחקר
״קיבל המפגינים. את לפנות הורה ברנס),

לישי מפריע הרעש כי באלחוט הודעה תי
 שהיו עיתונאים בפני מרכוס התנצל בה!״

במקום.
 טובה. עבודה עשו מרכוס של שוטריו

 להגיש כדי לעברם רצים המפגינים בעוד
הס מבעוד־יום׳ שהוכנו פרחים, שוטר לכל

נע נשים, — המפגינים על השוטרים תערו
 השוטרים, אחד בהם. והיכו וזקנים, רים
 במכונית שלו באלה חבט צנום, תימני סמל

 מיק- עוברי־אורח כמה ובה לידו, שנעצרה
 האחורית שימשתה את ניפצה המכה ריים.

 שנהגה קודם לנסוע, לה שנאמר לפני עוד
קורה. מה כלל הבין

ממ המסוקים שני את המפגינים כשראו
 הישיבה כי הבינו לגיבעה, מעבר ריאים

 הפגנתם, את לסיים החליטו הם הסתיימה.
 הנמצא ראש־הממשלה, של ביתו לעבר פנו

של מרחק בנווה-אביבים,
הליכה• רבע־שעה

 בניצב שם פגשו הם למקום, כשהגיעו
 מידי הפיקוד את לקח אשר עופר, דויד

 הכללית, בהיסטריה נדבק עופר מרכוס.
הוא. אף חובט החל

 בהצלחה, גוש־אמונים אנשי זכו שוב
 המיש־ של התנהגותה לו. ציפו שלא ממקום

 והביאה נגדה, הציבור מן חלק קוממה טרה
 זכו לא שעניינית מסויימת, אהדה למפגינים

בה.
 רע־ ו״ הפגנות־ענק צפויות השבוע במשך

 שמבטיחים כפי ומקוריים,״ חד-שיפ יונות
 בדרך-כלל המקיימים גוש־אמונים, מנהיגי

זה. מסוג הבטחות

שבח״□!!! אה1הה
 בוא החיים, את שאוהב גבר אתה אם

 אותך תפנקנה שם ״בזל" למכון
יפהפיות. מסג׳יסטיות 3

מהזה ,מסג ★
פיזיוטרפי טיפול ★
והחייה ריפוי ★

״בזל״ במכון
למונח [קיוו •
חדיש ציוד •
אוויר מזגני •

 ואקסלוסיבית נעימה אווירה
מובטחת סודיות — ופרטיות חניה

 בעיר. ביותר והמשוכלל המפואר המכון ״בזל״
אש) מכבי (לייד 31 בזל רח׳ ת״א,

 הפסקה ללא 9.00 — 21.00 פתוח
סאונה תפתח בקרוב
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