
סדיר הסגור השטח רעבו ,01ע בש״ות המכוניות, מאה נוסעות דדוקים באורות

הביטניק■□״ ״מדד
ם השני; הבית לתארי־כבוד. הפכו להן, שהודבקו הליגלוג לשמותי־ זכו בהיסטוריה רכות נועות ןין מלח של (״קבצנים״) הגויזי

ם הבריונים היו כאלה וכינויי־ שמות־הגנאי יריביהן. מפי הן 1 ן הסאנס־קולוטים ההולנדית, מת־השיחרור בימי והסיקריקי

מל בכיכר
ישראל כי

ת הנאספים מחכים המפגינים. להתכנסו
ההצהרה

ברגע חוברה

 מבט מעיף קינן עמוס
ש בהן־צדק״ ב״הצהרה

מפירי־החוק. להחתמת האחרון
בשטח

כים.

 זקס וגבריאלה תומרקין גאל
כרי־ אכילת תוך לגיא, יורדים

מנוסי. דידי בתסונוק נראה מאחוריהם

ת מאה שיירתהסגור בשטח  עוברת המכוניו
ב המופקעת, המחצבה פני על

שמונת נשלח דייוויס דייוויס. אורי של מאבקו נטוש שעליו שטח ל
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שטח הימצאו בגלל מאסר חודשי  הודיעו המיבצע ערב זה. ב
הו כי הצבאיים הכתבים  בכך והודו — אמיתי״ צבאי ״שטח ז
כתירוץ. רק הבטחון צרכי משמשים הסגורים השטחים שבשאר

 הצרפתית, המהפכה של המכנסיים״) (״חסרי
 פרון של החולצות״) (״חסרי הדסקאמידאדוס

 המסויים והשבועון הכנענים בארגנטינה,
החדשה. בישראל

 חדש: שם הארוכה לרשימה נוסף השבוע
; הביטניקים.

כא רוזנבלום, הרצל הד״ר אותו המציא
הספונ התנועה על בשצף־קצף התנפל שר

 אורי של מאסרו בעקבות שנתעוררה טאנית
 השתתפותם את להבליט ביקש הוא דייוויס.

עמו (ראה זו בתנועה הבוהימה אנשי של
שם. לה להדביק הצליח הוא ).21—20 דים

סופ פרופסורים, מקיף הביטניקים״ ״מרד
גיבורי־מלחמה הסוגים, מכל אנשי־רוח רים,

■ המשך דור :;׳״;
קו את אחרים, כרבים מו, להפגנה. תינו

 ועתונאים, מחתרת מפקדי וסרבני־מלחמה,
 לו. שאיכפת טוב נוער וסתם חברי־משקים

 אימצו הם התואר. מן נעלב לא מהם איש
טובה. ברוח לעצמם אותו
 רות־ על־ידי הודבק, עצמו תואר אותו כי

 נס את שהרימו לצעירים אחרים, בלומים
 מיב־ בבריטניה. האטומית בפצצה המלחמה

 לחיצי־לעג, מטרה שימשו שלהם המרי צעי
 נערות־זוהר סטודנטים, בהם שבלטו מפני

חו מעטות שנים תוך אבל בוהמה. ואנשי
מה ראסל, הלורד בהנהגת זו, תנועה ללה
בבריטניה. המפלגות שתי בתודעת פכה

 האמריקאיים׳ לצעירים הודבק תואר אותו
 גיסא־ ובנגינת שירה בקול דרומה, שירדו

 זכויותיהם. את להשיג לכושים לעזור רות,
 הם אך בהמוניהם. נאסרו הוכו, נרצחו, הם

ה הגדולה, למהפכה מכרעת תרומה תרמו
ארצות־הברית. פני את עתה משנה

 מאז אלה. לתנועות דומה הביטניקים ״מרד
 כזאת. תנועה היתד, לא המדינה קום

★ ★ ★
שעה  השבת. ביום בבוקר, עשר היונה ^

הי ן  הבוהימה, אנשי נחים בה השעה !זו
עליז. לילה אחרי


