בקרבת קולנוע אלנבי נוספו לקריאות הגנאי גם
אבני ריצוף שהוערמו שם לתיקון הכביש .מכונית
הרם־קול הגבירה לפתע את מהירותה ,חמקה
מתחום מטר האבנים .מאחוריה געש הקרב .ידי
דים ולא-ידידים ידו אבנים זה בזה ,אמבולנסים שד
מגן דוד אדום אפפו את הפצועים משגי המחנות.
המנהיגים ירדו מהמכונית ,צעדו בראש התה
לוכה לעבר בנין הצירות הסובייטית בשדרות
רוטשילד .הם נכנסו לתוך הבנין ,ואילו המפגינים
ומתנגדיהם הצטופפו ביטאון גובר ברחוב .קריאות :
.סטא-לין! פטא־לין!״ התערבו עם קריאות:
״או־רן! אר־רן!״
לבסוף הכריז הרם־קול  :אנו נסיים את ההפגנה
בשירת ״התקרה״ .דממה מוזרה השתלטה במקום.
כעבור כמה דקות נשמעו קולות צעירים בוקעים
מאחת הפינות .זאת לא היתה ״התקרה״ .הקולות
שרו :״וקא-טיו-שקה אז יצאה לשוח...״
לבסוף נפתח שער הברזל הירוק •טל הצירות
והמנהיגים הופיעו בארשת פנים רצינית  :יעקב
חזן ,ישראל ברזילי ,בנטוב ,ולבסוף :משה סנה
במעיל שחור ,מגודל זקן ,סיגריה ופיית-עישץ בפיו.
״חברים,״ הבריז כקול עיף ,״הציר בקשני להודיעכם
כי הוא מבין לרגשותינו .נסיים בשירת התקרה.״
חפעם שרו את ״התקרה״.

השומרים האישיים .תופעה מיוחדת היו שומריו האישיים
של סנה .בלט  :עמיקם גורביץ )למעלה( הנראה מימינו לסנה.

בשעות הבוקר ,כאחד מימי השבוע שעבר,
חילקו צעירים לובשי חולצות כחולות פתקים
קטנים לעוברים במרכז תל-אביב . :היום ,כשעה
 ,4.30תערך הפגנה נגד התנגשות הטרור בצירות
הסוביטית .הליגה לידידות ישראל־ס.ם.ס.ר.״
לפני השעה הקבועה כבר הצטופפו מאות בנ
קודת היציאה שד ההפגנה ,בכיכר מוגרבי .היה
ברור כי לא תהיה זאת תהלוכה שקטה  :ככד פינה
החליפו קבוצות קריאות גנאי וגידופים .כאשד
הופיעה מכונית משא קטנה שנשאה רם־קוד וכמה
ממנהיגי הליגה ,היתה כבר האוירה מחוממת .חט-
כונית זזה ברחוב אלנבי־ ומאחריה המפגינים,
נושאי סיסמאות הידידות .על המדרכות עמדו הלא-
ידידותיים .לקריאות  :״ברית המועצות הצילה את
המדינה ! תחי הידידות עם ברית המועצות!׳׳
השיבו מן המדרכות  :״אורן ! אורן ! בוז לבוגדים!״

סיסמאות בלילה.

נקודת היציאה .בכיכר שלפני קולנע מוגרבי התארגנו המפגינים .אך סרס יצאו לדרך כבר החלו החיכוכים
והויכוחים אשר נוסדו להסתיים ,כעבור דקות ספורות ,בהתנגשות דמים רצינ ת ,הראשונה מסרגה מלןוס המדינה.
המפגינים ומתנגדיהם היו בגי כל הגילים — נערים וזקנים .המשותף לכולם  :חמימות מוח וקולניות.

לפני הצירות הסוביטית נעצרה ההפגנה ,משך קרוב לשעה חזרו המפגינים על הסיסמאות שהושמעו ברם־קול מעל גבי מכונית משא קטנת .המפגינים היו מגוונים ביותו

