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 הסכם על הזועמים לשעבר, חרות מיפלגת
 אנשים מפי נשמעה היא קמם־דייוויד.

 פחות הרבה אותם מעניין שקמפ-דייוויד
 שיצאו השכונות תושבי חלב. ליטר ממחיר

 הרגישו שעבר השלישי ביום לרחובות
 :ראש־הממשלה על־ידי נבגדו הם כי

 ועכשיו לשלטון, בגין את העלנו ״אנחנו
 לילדים לתת חלב לנו יהיה שלא עשה הוא

 לארבעה, אם בהלול, אסתר זעקה שלנו,״
 עתה להוציא צריכה היא לדבריה אשר

החלב. עבור רק ליום לירות 70כ־
שינאתם נשוא היה בגין רק לא אולם

 ״החליפו בירושלים. השכונות מפגיני של
 גרוע יותר בבן־זונה אחד בן־זונה לנו

 לשר־האוצר יחסם את הסבירו כך ממנו,״
הנו ולשר־האוצר ארליך, שימחה לשעבר,

 מוסררה הקטמונים, אך הורביץ. יגאל כחי,
 קולות רק השמיעו לא ושמואל־הנביא

 באלימות זעקתם את הביעו הם זעקה.
 שנים מזה ירושלים ידעה שלא מהסוג
רבות.

טו אזרחים בקטמונים. היתה ההתחלה
 מתרכזת ההפגנה כי למישטרה הודיעו בים

 בקטמונים. אחרי־הצהריים חמש בשעה
 מישמר־הגבול כוחות מלווה מישטרה כוח

ההם־ איש־ הכ־ק, על פיקד למקום. הגיע
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ברמקול. קריאות־גנאי קראו שבשכונה מיפעל־הפיים ביקתת מנול להכנס. המשטרה העזה

||¥ )11 י1|  פת צומת מפגיני בעד למנוע כדי מייוחד מאמץ עשו השוטרים [■1^
 שוטרים נראים בתמונות עזה. שברחוב הדלק תחנת את מלהבעיר #ן;1^11 #1*1

בצומת. ההפגנה מנהיגת סאלם, אופירה מימין: בתמונה שנתפס. יחיד מפגין עוצרים

 הציגה ההפגנה, למחרת שנערכה מחתרתית עיתונאים במסיבת !1
י 1111111  את לכן קודם יום שסיקרו העיתונאים בפני עצמה סאלם אופירה י י י

סאלח. משה נוסף, מנהיג אופירה, ליד ההפגונת. ממוקדי יאחד כמנהיגת פעילותה

 סגן־ניצב ירושלים, מישטרת של גנות
 אליו שהגיעו אחרי אולם שווארץ. אברהם
 ההתארגנות גודל על מודיעיניים דיווחים

 דיווח הוא באלחוט לרווחה. שווארץ נשם
 הפגנה. לא ״זו איבצן: אריה למפקדו

נשתלט אנחנו משחקים. ילדים כמה רק

 בקלות.״ אותם ונפנה העניין על
 שלו, הדיווח את מוסר שווארץ עוד
 ממקום דיווח המישטרה מוקד פלט וכבר
 מוסררה בלזכונת שעברו שוטרים אחר.

 מה־ ועולה המיתמר שחור בעשן הבחינו
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