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גו!־ איו ידי על הוקם שר1

שבמו מכיוון באורח־חייהם, חמורה פגיעה נטורי־קרתא ראו בו ואשר אימהות־עובדות
יחד. ונערות נערים שיחקו עדון

 הם בשבוע. ימים שבעה עבודה מלאות הקנאים של ידיהם היו המועדון הוקם מאז
 כוחותיהם כל את לרכז יכלו הם : אחת ובעונה בעת החזיתות בשתי להאבק נאלצו לא

 ביום יהודה במחנה להתקפת־מחץ לעבור ימי־החול, ששת משך המועדון בחזית
סגור. המועדון בהיות השביעי,

״תנאי ללא ״כניעה  על־יך נתגלתה הצדדים לשני המשותפת השלישית, החזית !
 שהוקם הקתולי, המיסיון : שביתת־הנשק משיחות אחת בעת מועדון־הנוער, הנהלת
 למאד,־שערים. מסביב אשר משכונות־העוני, העזובים הילדים את משך מקום, בקרבת

 לבקר במקום יהודי, במועדון־נוער יבקרו שהם מוטב לא האם דתיים. אינם ״הילדים
עובדות. אימהות אירגון חברת בת־חורין, רבקה שאלה ?״ נוצרי במיסיון
 : היא אף נדחתה למוסד מסביב גבוהה חומת־אבנים להקים הנהלת־המועדון הצעת
״תנאי ללא כניעה דורשים ״אנו אחר. למקום לעבור מוכרח המועדון  אבנים מטר !

נסתיימה. ההפוגה באוויר. שרק
המש מיהרה מוקדמת בשעת־בוקר עוד : לשיא ההתנגשויות הגיעו שעברה בשבת

המכו פני את נטורי־קרתא קיבלו שם מקום למחנה־יהודה, הכן, במצב שעמדה טרה,

וצעקות. רקיקות באבנים, לירושלים הנכנסות ניות
 אחדים אסטרטגיות. עמדות תפסו מצלמותיהם, את ובטחו שהקדימו צלמי־עתונות,

 את לפזר המשטרה החלה כאשר יותר, מאוחר אולם ונפצעו. באבנים נרגמו מהם
 פוגרום העורכים הנאצים, את ״צלמו : מנטורי־קרתא כמה זעקו בכוח, המפגינים

 ארצה צנחו אף המפגינים מן אחדים חדישה. שיטת־תעמולה זו היתד, !״ בעיר־הקודש
״אותי הורגים ״הם : אימים בזעקות !

א ו ״הפל נ א״. אי ר  בבית- שנאספו נטורי־קרתא, מאנשי אחד אייזן, אברהם נו
 התלונן לא הוא שעות. 52 בילה בו הכלא, מן עתה זה שוחרר חפץ־חייס, הכנסת

 את לבלות עליו שהיה על רק התמרמר הוא בגסות. בו נהגו לא הם : השוטרים על
(העולם בן־ציון, שמואל הירושלמי, בעל־הבית ברצח הנאשמים עס אחד בתא הלילה

).882 הזה
 בסלסלו אברהם אמר מוות,״ עד מפוחד הייתי עלי. וירקו בפיאות לי משכו ״הם

 אותי העבירו היום למחרת ממני. הרפו והם לשוטר ״קראתי הבלעדיות, פיאותיו את
 כלל.״ נורא אינו שהכלא לכם לומר עלי אבל נטורי־קרתא. שאר עם אחד לתא

 לא בכלא יושב שלהם שהרב העובדה במאבק. להמשיך : לעתיד הקנאים תוכניות
הסוף. עד להמשיך : נחושה היתד, והחלטתם נאבקים, הם מה על ידעו הם דבר. שינתה

להרימם. ניגשו שהשוטרים שעה אותי!״ ״הורגים זעקו הארץ, על השתרעו הם;חדשה שיטה הנהיגו המפגינים המתקיף. כוח של המחץ פלוגות את ׳וים


