
כנשק עיתון
למי רק

 שבו לאולם לעלות לו הניחו שלא הצירים אחד מניף
 העלייה את התירו הסדרנים הוועד־הפועל. ישיבת התקיימה

צדדית. בדלת התגנבו אישורים, קיבלו שלא תמ״י, חברי באישור. מצויידים שהיו

ח - זעקות - אגרופים ־ קסטות דו ? 
במפר? השילטוו על המאבק נראתה נו

 קרא תעלה,״ בבקשה, ״בבקשה, המדרגות,
 של טענתו את הכחישו הסדרנים לעברו.

שב לאולם לעלות לו הניחו שלא המר
 האיש על־ידי נשכח הם השלישית. קומה
 בן־נתן, רפאל למיפנה, סיעת של החזק

 אישור־ ללא איש להכניס לא להם שהורה
 את זיהו שכאשר אמרו הסדרנים כניסה.

 המר לעלות. לו להניח מוכנים היו המר,
לעלות. הסכים לא

 אך הבקבוק. צוואר היה המדרגות גרם
 היו שם שמאחור. באולם גם היו מהומות
ה צעקות. וחילופי קלות ידיים תיגרות

 לחלק המזכירות אנשי של סירובם : עילה
 מחברי 22ל־ וכרטיסי־כניסה כרטיסי־ציר

 הם למיפנה טענת שלפי הוועד־הפועל,
תמ״י. אנשי
 של עלייתם את למנוע הנסיונות אך
המד לגרם מימין הועיל. ללא היו אלה

צד כניסה — בורמה״ ״דרך היתד. רגות
 על להשגיח כדי איש ניצב לא שבה דית

 נוספת: שיטה היתד, והבאים. היוצאים
מ אסף הצעירים סיעת מאנשי מישהו
 את למעלה, באולם נמצאו שכבר חבריו,

למ אותם והגניב שלהם, אישורי־הכניסה

 בני- בית של הכניסה אולם אם פק רי(
 מחזה מעודו ידע בתל־אביב ברית יי
 ישיבת לקראת שעבר, חמישי ביום כזה.

 האולם היה המפד״ל של הפועל הוועד
 לגרם בסמוך כיפות. בחובשי ומלא גדוש

 שר־החינוך ניצב לקיר, צמוד המדרגות,
 כשהוא המר, זבולון ישראל, בממשלת

ה שמאחוריו. הקיר מן פחות לא חיוור
דחפו המדרגות גרם על שניצבו סדרנים

 המפד״ל, מטעם לוד סגן־ראש־עיריית את
כני באישור מצוייד היה שלא כנפו, יוסף

ב דרך בכוח לעצמו לפלס וניסה סה
 ליד שניצבו האנשים המדרגות. מעלה
 ומרפקיהם לאחור, הם אף נדחפו כנפו
המרתף. קומת אל שנסוג בשר, פגעו

 ראה למעלה, המר כשעלה אחר־כך,
 של לנהגו דרך הסדרנים מפנים כיצד
 מצוייד היה שלא אף בורג, יוסף השר

 שלוותו, את איבד המר כניסה. בכרטיס
 לעבר צעק הוא מכעס. האדימו ופניו

:הסדרנים
 לעלות, נותנים אתם שר של ״לנהג

 היה אם י לעלות נותנים לא אתם ולשר
 הייתם לא לו גם בגין, מנחם לכאן בא

ך של אישור־כניסה בלי להיכנס נותנים  ב
?״ נתן

 תפס המר, לעבר גחן הסדרנים אחד
לעבר אותו ומשך שלו, המיקטורן בשרוול

 אינו הוא או כמשתחווה, נהאה בורג בן־נתן. רפאל למיפנה,
 ללא התקבלה חסימה בישיבת ולצעירים. המר לזבולון להיכנע מוכן

ועדת־בוררות. לכינון להסכים ובורג בן־נתן של המלצתם עוררין
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סיעת של החזק האיש ניצב מימין למיפנה. סיעת שקיימה הנפרדת

בהיכל שוטרים ן
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 שהוא יריבו את האשים הניצים מהצדדים אחד כל
 התעכבו לא השוטרים המישטרה. להזמנת האחראי
 לעלות המפד״ל לאיש להתיר מסרבים הסדרנים

אחת. פעס שימוש נעשה כבר להס מציג




