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 מפלוגת־המגן ערבי צופה מימין: חזהו. על תלוי ואיקונין מטהו,
על (מגן־דויד אבנרי אורי דגל) (נושא בן־אמוץ דן המיצעד, של

 השלט מוסלמי. ומנהיג הבישוף דרוזי, שייך דגל) נושא חזהו,
״אהובה ארץ ״זעקי :באנגלית אומר מימין  הרב־דתי ההרכב !

 התערבו שבו כולו, למיצעד אופייני היה הראשונה השורה של
מסוגה. ראשונה סולידריות בהפגנת בארץ והדתנת הלאומים כל בני

וערבים יהודים 5000

11111 11 *0 הוד קיבוצניק 1
כש־ שלט נושא 11 #111 1111

אמריקאי. ועולה ערבי פועל צועד לידו

 בעמוד רבים ובעיתונים — הבינלאומית
הראשון.
 המשתתפים כמות רק לא ? מדוע

ראשו של חותם עליה הטביעה בה
בהר שהתבטא אופייה, גם אלא — ניות
וצורתה. כבה

תד י־הו־דית ״אח־ווה ה צעקו ע־ר־בי

ד ד  לער החוויה את ישכח לא זה י
 אביו, גב על רוכב הוא לס. 1 /

יהודיים. מפגינים בין מבירעם, עקור

וגרים שר ים
מנקודת קילומטרים וחצי שה

 מישרד אל מגיע המיצעד ראש
 שלו־ של מרחק ראש־הממשלה,

צעדו עוד שעה באותה היציאה.

 רופין, בכביש המפגינים אחרוני
 דגלים 500כ־ נשאו המפגינים

״איקרית״ שלט הנושאת נזירה

 5000 קילומטר. כימעט של במרחק
מימין: שלטים. ואלף לאומיים

גת. אלישע האדריכל ומימינה ,

 הארץ ראתה לא רכות שנים זה **
המנ ימי ״מאז כזאת. הפגגת־מחאה §₪)

הוותי המשתתפים אחד התלהב דאט!״
קים.

 את מילאו והסיסמאות הדגלים האנשים,
 חוד הגיע כאשר בירושלים. ממילא רחוב

האח יצאו עוד המלכים, למלון המיצעד
 כאשר יפו. שער ליד משטדדהריכוז רונים

 הכנסת, לבניין תחת הראשונים עברו כבר
 הכביש לסיבוב האחרונים הגיעו לא עוד
התה נראתה במורד המצלבה. עמק של

ענקי. כנחש הססגונית לוכה
 צפופות, בשורות כקילומטר, היה אורכה
זהי אומדנה לפי בשורה. איש כעשרה

 וצעיר, קשיש ואשד״ איש 5000כ־ : רה
וכפרי. עירוני וערבי, יהודי

 לא המשועבדים כלי־התקשורת אולם
 מגבוה, הוראה פי על זו. כמות לשאת יכלו

מ־ ״למעלה על והטלוויזיה הרדיו דיווחו

ב אחרונות, וידיעות מעריב איש״. 2000
 :דבר איש״. 3000כ־ :מופלאה אחידות

 ה־ הארץ וערבים״. יהודים 3000מ־ ״יותר
איש״. 2500״ פשרני:

היתד. שההפגנה לציין נאלצו כולם אך
 ומפכ״ל ששר־המישטרה כדי השובה די

השל בכל שניהם עליה יפקחו המישטרה
האחרו בשנים הפגנה ששום כבוד — בים
בו. זכתה לא נות

 פילוסוף
הדרך בצד

 ברשתות ההפגנה מהלך שודר כיום ו ך*
 מגרמניה רבות, ארצות של הטלוויזיה ^
ב הופיעה היום למחרת ארה״ב. ועד

העיתונות של הידיעות בעמודי הבלטה

 !איק־רית :ושוב ושוב במקהלה, צועדים
ביר־עם!״ איק־רית! ביר־עס!

 רחבי מכל באו ערבים אלפים כשלושת
 הנשים ובמשאיות. באוטובוסים, — הארץ

 השייכים הכפרים, שני עקורי של והילדים
 מביאים כשהם הגליל, כפרי של והשבאב

 יחד וסיסמאות. דגלי-ישראל מאות עימם
יהודים. מאלפיים למעלה באו עימם
שנש חלוש, זקן להם המתין ביתו ליד

הפרו זה היה אשה. זרוע ועל מקל על ען
 הפילוסוף ברגמן, הוגו )89( הקשיש פסור

״צודקת לא ״הממשלה הנודע. והצ אמר, !
 ככל מטר, מאה עימו הלך למיצעד, טרף

 וניפנף פרש ואז לשאתו, יכלו שרגליו
לממשיכים. בידו

 כלי- היחידי. איש־השם היה לא הוא
 זאת היתר. כאילו פנים העמידו התקשורת

 וח״כ רייא ״הבישוף של פרטית הפגנה
לשני מחמאה זאת היתד. אבנרי״. אורי

^


