
בירושלים עצורים חרדים
שוחררו העצורים כל

רמת־החייל בישיבת השחורים״ נגד ״האגודה כתובת
למחתרת ירדו הקבוצות

 הטלפון צילצל הרביעי יום ^
 של מעוזריו אחד של *■בלישכתו

 את זיהה המצלצל ראש־הממשלה.
 באחת לוחם משוחרר, כקצין עצמו

צה״ל. של המובחרות היחידות
 תיפסק לא אם בפיו: אשר הבשורה

 הוא יעלו הדתית, האלימות מייד
 חברים־לשעבר כולם — וחבריו
 הם מאה־שערים. על — יחידה באותה
 יתגרו אם הקירות. על סיסמות יציירו
 אס שערה. מילחמה ישיבו בהם,

 שעוצרים כולו העם יידע ייעצרו,
 שמשחררים בעוד קרביים, חיילים

פורעי־חוק. מצה״ל, משתמטים
 בית־כנסת הוצת כן לפני שעות כמה
תל־אביב. בדרום
 עוד אדום. אור הדליקו הדברים שני
 לכנס ראש־הממשלה החליט יום באותו

כינוס־התפייסות.
 השמועה: נפוצה כולה בארץ

בשער. עומדת מילחמת־אחים
 ראש־הממ־ של ההתפייסות מועצת

 התהליך לכל אופיינית היתד, שלה
להתפוצצות. שהביא

הקו סיעות אנשי אליו הוזמנו
 כלי־ שלושת ראשי הוזמנו אליציה.

 גרוסלם דבר, הרישמיים: התיקשורת
 על הרבה דובר ורשות־השידור. פוסט
 לקיצוניות קץ לשים להתפייס, הצורך

הצדדים". ״משני ולאלימות
 אחת: היתה המעשית המסקנה אולם
לדתיים. להיכנע
 המפכ״ל הכריז הכינוס אחרי מייד

 ששרפו הדתיים, לטענות יסוד יש כי
 ברחבי תחנות־אוטובוסים עשרות

 על־ידי שאומצה הטענה, המדינה.
 פגיעה האוסר חוק יש פרס: שימעון
דתיים. ברגשות

 החוק. כוונת של מדהים עיוות זהו
 להכעיס: חילול־קודש למנוע בא הוא

 ישוע העלבת לבית־כנסת, חזיר הבאת
 של החדש הפירוש לפי אולם בכנסיה.

 דבר כל קראוס, דויד והמפכ״ל פרס
 מקום בכל דתי קנאי להרגיז היכול
בלתי־חוקי. הוא שהוא

מוח שילטון המתבקשת: המסקנה
הפ ברשות־הרבים, החרדים של לט

דבר כל למנוע כרי המישטרה עלת

 מאה־שעוים על לעלות איימה שרמה ׳חידת־מירואים
 לשרפת האחואית אנטי־חודית מחתות א*ן *

העגלה על שלים טרמפיסטים ★ נתי־הננסת

בפתח־תיקווה נעצר חרדי מפגין
הועילו לא פרס של התפילות

בפתח־תיקווה הארץ על סלומון הרב
מעד הוא קבעה: החקירה

 זהו דתיים. קנאים להרגיז העלול
ודמו חוקית באיצטלה חומייניזם

קרטית.
 עוד השניה: המעשית המסקנה

 בכל שוחררו החג, לפני יום, באותו
 שהציתו הדתיים הבריונים הארץ רחבי

 בפרהסיה והפכו בשוטרים פגעו תחנות,
ואיטלולא. לחוכא החוק את

 האזרחי״ ל״מרי גדול ניצחון זה מיה
 בחוק פגעו כאשר החרדים, שהכריזו

 והלכו היום לאור תחנות שרפו בגלוי,
ובריקודים. בשירה למעצר

ראש־הממשלה, בלשון ההתפייסות,
 לא איש החרדים. פיוס אלא היתה לא

 — השני הצד את גם לפייס שיש הזכיר
החילוני. הציבור

 רק זה היה פרס שימעון מבחינת
עיקבי. קו של המשך

 בפולין נעוריו בשחר שעבר פרס,
 החרדי, סבו בהשפעת קיצוני, דתי שלב

 הדתיים. את לפייס שיש תמיד האמין
 היה כראש־הממשלה הראשון מעשהו
 בין פתק ולתחוב המערבי לכותל ללכת
עוברי־אלילים. של כדרכם אבניו,


