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למשטרה לשווא וממתינים החוס- מפירים איש מאות שמונה
 מלכי־ישראל בכיכר שהופיעו הראשונים

ה האמנים שבעת קריאת לפי בתל־אביב,
ש האמינו לא הגליל״, ל״חובבי צעירים
 לא אחד אף ״שטויות! יופיע. זולתם מישהו

התלוצצו. כזאת!״ בשעה יקום
התמל ואט־אט — באו ה״ביטניקים״ אבל

 בעשר שקמים ״ביטניקים הגדולה. הכיכר אה
 נס!״ ״זהו צעיר, סופר התפעל בבוקר!״

וה הצעיר בהמון היחיד. הנס זה היה לא
 וחולצות כובעי־טמבל בולטים החלו גועש

הצעי החטיבה ואנשי משקים חברי כחולות.
 זה הארץ. קצות מכל באו מפ״ם של רה

עתון פירטם כן לפני יום כי שני, נס היה

 מפ״מי, ח״כ של נאום בהבלטה המפלגה
בחרי הפעולה את שגינה שם־טוב, ויקטור

החוק. את להפר אסור כי טען פות,
 מפלגתו ראשי דעת את המפר שמו״צניק

 זוהי בבוקר. בשבת הקם לביטניק דומה
 זאת. לחולל יכול גדול עניין ורק — מהפכה
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 על צובאים וצעירים צעירות *,*אות
למיב־ טרמפ מבקשים המכוניות, בעלי

מהם. לחלק אלא תחבורה אין צע.
מיוח אוטובוסים מראש להזמין היה קל
 ההת־ באחת עלה הרעיון משאיות. או דים,

הם ואוטובוסים משאיות מיד. נפסל יעצויות,

״״״״;;־״ ג, קיבוצניקים
 נראה מאחוריהם עינבל. איש ליד עומדים

בטיול. הוא גם שהשתתף ילין־מור נתן

 ללא סדר־יום, ללא נציגים, ללא ישיבתית,
רישמי. קיום
 ולהפר לבוא הגליל״ ל״חובבי ההזמנה על

לח מישהו צריך היה בכרמיאל החוק את
 איך בציבור. חשד יתעורר שלא כדי תום׳

 נולד כך ועד? ואין אירגון כשאין חותמים,
רא שהלכו השבעה אותם שיחתמו הרעיון
 וששמותיהם דייוויס, אורי בעקבות שונים

 איש־ אינו מהם איש בעתונים. פורסמו כבר
מוג רעיוני חוג לשום שייך אינו מפלגה,

 השבת, להם, קוראים החלו שם, (מחוסר דר•
)18 בעמוד (המשך

מאור אינו זה מרד ואילו — לאידגון סימן
האירגון. סימני כל מפני בורח והוא גן,

הזה. המרד של ההיכר מסימני אחד זהו
 לכן השיגרה. בדרכי ללכת רוצה הוא אין

 דגלים. סיסמות, שלטים, יהיו שלא נקבע
 המפלגות לפעולות דמיון שום יהיה שלא

 על שנמאסה המקובלת לשיגרה השונות,
כולם.
 הנהגה. אין מועצה, אין ועד, גם אין לכן

 טלפוניות, בהתיעצויות מתקבלות ההחלטות
או מינה לא שאיש אנשים על־ידי בשיחות,

 כשכבר עצמם. את אפילו מינו ושלא תם,
ישיבה־אנטי־ זו הרי — מישיבה מנוס אין

עבירה הודעת
ל הגיש המשטרה, של הארצי למטה היום
מת הצהרת את הנבוך סמל חתי מפירי־החוק. ו

ם בכביש המתינו דיר־אל־אסד צעיריההדגשות שר דגע  ומוחאי
 בדרכה פניהם על העוברת לשיירה, כפיים

בשטח. שהתאספו האנשים אל ברמקול מדבר בן־אמוץ דן משמאל: הסגור. לשטח
ת עוררה בבוקר, האחרון השבת ביום שנערכה ה״ביטניקים״ הפגנת בארץ. רבה התעניינו
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