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1 ^1 1 ! ■ו גוייסו השוטרים גוש־אמונים. אנשי איימו שבהן ההפגנות 1 ^

המפגינים. כלפי נוקשים להיות בהוראות בעיקר אך מעבר־חופשי, ובתווי אלות בקסדות,

ד ^ ק  המישטרה, של הדרומי המחוז פ
ו4  כמרוצה. לעצמו חייך איבצן, אריה ניצב י

 אחדות שעות הצליח. שלו ההטעיה תרגיל
מודי ממקורות לאיבצן דווח לכן קודם

 גוש־אמונים חברי כי מישטרתיים, עין
 קארטר, נגד התאבדות הפגנת מתכננים

שנער הממלכתית הערב ארוחת אל בדרכו
 על החליט איבצן הכנסת. במישכן כה

 במכו־ שוטרים יסעו שבה הטעייה, שיירת
 לא כבר ״עכשיו ריקות. כשהן השרד ניגת
האמיתית.״ השיירה על לזרוק מה להם יהיה

 אחר- דקות כמה נעלם איבצן של חיוכו
 שבה האמיתית, השיירה הגיעה כאשר כך,

 את המפוארת הקאדילאק מכונית החליפה
אומ גוש־אמונים אנשי הפורד־דמי. מכונית

 חומר די להם היה אולם בשיירה, טעו נם
קר מסמרים, האמיתית. השיירה על לזרוק
 מכוניות על והושלכו נשלפו וביצים שים׳

הס המפגינים אחד האמריקאית. המישלחת
 בהתקפת קארטר של מכוניתו על תער
 הנשיא של המאומן נהגו מתאבד. של יחיד

האח כשברגע חייו, את הציל האמריקאי
 המפגין המכונית. הגה את הסיט הוא רון

 הקיד־ השימשה מול להשתטח שהתכוון
 מעוצמת והוטל המכונית בצד נפגע מית,

הצידה. מטרים כמה המכה
ה את פתחו הראש, שומרי הגורילות,

 כי ראו אך שלופים, אקדחים עם דלתות
הנז־ השוטרים מלאכתם. את עשה הנהג
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מעצרי־ של ארוכה שורה למרותומסת מעצר
 שבו מהיום המישטרה שערכה מנע

משרידי עשרות כמה נמצאו בארץ, קארטר של ביקורו על נודע

 למנוע שנועד הגדול המישטרה כוח להפגין. שיצאו גוש־אמונים
 ״נעלבה״ המישטרה בודד. מפגין כל על התנפל המונים של הפגנות
מכותיהם. הפליאו והשוטרים האיומים לעומת ההפגנות מדלות
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 מחוסר ששכב במפגין חמתם כילו עמים
 מכות אותו היכו הם הכביש. על הכרה
 שאר אבר. להניע יכול שהיה מבלי רצח

 מ״הרצח בורחים והחלו נדהמו המפגינים
עכ שלום חברי השוטרים. של בעיניים״

 פאסי- צופים היו רגע אותו שעד שיו,
 האזרחי למישמר לפתע התגייסו ביים,

הנת את הבורחים. אחר דולקים והחלו
המשתו השוטרים למכות הסגירו פסים
ללים.

האמי ההפגנה היתה הזו היחיד הפגנת
 מגוש-אמונים. שנותר ממה היחידה תית

 לארץ, קארטר של בואו על שנודע מהיום
מאו מודיעין בעבודת המישטרה עסקה
עש ההפגנות. את למנוע לנסות כדי מצת,
 מנע, מעצר נעצרו הגוש מפעילי רות

 בשוטטות, החל שונות בהאשמות והואשמו
 וכלה זיהוי תעודת אי־נשיאת דרך עבור

 הקשר קשירת פשע. לביצוע קשר בקשירת
הפגנות של כרוזים כמה היתה פשע לביצוע

 מ מפגינה למעלה בתמונהענשיו גוש
 הנ נעצרה אחדות דקות

גס השוטרים. כנגד בשלט מנופפת עכשיו שלום של


