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הפגנות
!גלידה אביב אינטרנציונל,

בתז״אכיב בחוג במאי 1ה-
ודמישטרה כחג-אביב

תעסוקה חיתה א7
 תל־אביב לתושבי הוצעו מחזות שני

 1ה־ האחרונה, השבת של בשעות־הצהריים
הניצחי, אחד־במאי אותו היה הרקע במאי.

י '1א ע ״ל שבתטזנה 0[
 התהלוכה. אחרי הכיכר ליד מנוחה חטפו

 אלא השמש, מפני לא פניהם את כיסו הם
הש״ב. על־ידי מצולמים הם כי שחשבו מפני

 והקריאות. הסיסמות האדומים, הדגלים על
ה המארגנים שני ארזו שבה הצורה רק

שונה. היתה מוצריהם את שונים
 וחבריה־לתהלוכה רק״ח של המהדורה

 יושבי הבורגנים, למאות כלל הפריעה לא
 עוגות וזללו משקאות שלגמו בתי־הקפה,

 צחקו ישבו, הבורגנים המידרכות. על
ו־ סיסמות זעקו והמפגינים גלידה, ואכלו
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מישמר־ שוטרי הוצבו הכיכר, את המקיפים הבניינים גגות על

 קיבלו דקות כמה מדי בתת־מיקלעים. חמושים כשהם הגבול
 תעסוקה. להם נמצאה לא אך התהלוכה, התקרבות אודות ידיעות

הערביים. והפועלים המישמר של הדרוזים בין קרב התפתח לא

בדיגליהם. נופפו
 את לכבוש רק היתה המפגינים מטרת

יכול ככל עשתה והמישטרה כיכר־דיזנגוף,
 התרגיל. את לבצע להם לעזור על־מנת תה

ה בצידי השגיחו, אנשי־מישטרה מאות
 שופעת לתהלוכה יפריע לא שאיש רחוב,

 האפשרית. במהירות לכיכר להגיע הדגלים
 הכיכר, את המקיפים הבתים גגות על שם,

החמושים. מישמר־הגבול אנשי ניצבו
הסביר פתח. המישטרה מפקד׳־

 על שומר הגבול ״מישמר הנוכחים: אחד
 אם דבר. שום להם יקרה שלא המפגינים

יפ גוש־אמונים, אנשי יתפרצו במיקרה
האלה.״ המשוגעים על באש תחו

 זד של תל-אביב מחוז מישטרת מפקד
 העיר תושבי עבור הפתעה הכין מישטרה

 דויד ניצב במאי. באחד להפגין שבאו
 כשישב רק״ח, של התהלוכה את פתח עופר

 (זינזאנה גדולה ניידת בתוך ובעצמו בכבודו
 במקום עצורים) להעברת המשמשת —

שוטר בדרך־כלל, הנהג, ליד יושב שבו

 עופר של הזינזאנה אחרי סמל. בדרגת
 עודדו והם וחבריהם רק״ח אנשי צעדו

ה אליהם. להצטרף בתי-הקפה יושבי את
אביבית-אידילית. היתה אווירה
 דיזנגוף רחוב באמצע המפגינים, לפני

 טיילו — כמידרחוב בשבת המשמש —
 הובילו ונשים בעגלות, ילדים עם אימהות

 עופר ניצב ברצועות. קשורים כלביהן את
 בפני הדרך את ופתח הרחוב, את שטף
 כי נשבע, הבכיר הקצין רק״ח. אנשי
והפוג הטירוף יישנו לא בעיר אצלו
 בכפרי הערביים בתושבים שפגעו רום

 התקרבו לא השוטרים ביום־האדמה. הגליל
הרף. ללא להתחמק ניסו הם המפגינים. אל

 החליטה צעירים מפגינים של קבוצה
 את כיסו האנשים להצטלם. לסרב לפתע

 נשרוף ״אנו הצלם: את והזהירו פניהם,
 את ונשמיד המחסנים, את אחד יום לכם

 שאתם יודעים אנחנו !האלה התמונות
 אנו !מעשיות לנו תספרו אל מהשין־בית.

שלף שהצלם אחרי רק אתם!״ מי יודעים

 בפניו. התנצלו שלו, תעודת־העיתונאי את
הסבירו. אותנו,״ וצילם פה היה ״השין־בית

 התצוגה את כקולנוע. הסתגרו מוקד
 האחד לרגל מוקד, אנשי ערכו השנייה

 כמה של במרחק אד שעה, באותה במאי,
 מוקד. מול רק״ח :הכיכר מן מטרים מאות
 בכיכר אחרת. בצורה אך תהלוכה, אותה

 והפועלים השכונות', אנשי נמצאו דיזנגוף
ב לפנות־בוקר בשלוש שקמים הערביים
 הקבלנים אצל לעבודה להגיע כדי כפריהם

וסביבותיה. בתל-אביב היהודיים
 יותר, נבחר הקהל היה נזוגרבי באולם

אינטלקטוא ברובם היו מוקד אוהדי 580ו־
ובני-קיבוצים. לים

כ — השחורים הפנתרים נשאלו כאשר
 להפגנת הצטרפו מדוע — במיספר עשרים
 הסבירו במוקד, לבעלי־בריתם ולא רק״ח,

 אנשי לבנים. כולם מוקד ״אנשי בפשטות:
 עם הלכנו אילו שחורים. כולם רק״ח

 כאן קטן. קומץ שאנחנו רואים היו מוקד,
אנחנו.״ כמה יודעים לא

— בראש המפקד
 רק״ח של התהלוכה את פתח תל־אביב, מחוז טרת

השקט. לשמירת דאג הוא עצורים. להעברת בניידת

 שכבשו המפגינים אלפי ביןבאמצע צעירות
 כאלה היו כיכר־דיזנגוף, את

 מסתפקים שהם הדגישו אלא פוליטיות, למטרות הפגינו שלא
-זו. צעירה היא מהם אחת צעירים. לזוגות זולות בדירות
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 שנישאה בערבית, הסיסמה פירוש מה ידעו זו, שבתמונה

הרבה. מהתלהבותן הפחית לא הדבר אך מעליהן.
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