
לפסטיבל הנו וויצמן עזו של המרד בנס

הדמו של הפרועות מאורחותיה למדי, זב
קרטיה.
תר אלה, חריגים שני מלבד אולם

עלי רוח החרות תנועת מורדי מו
ה דור פנס לכנס. ושובבות־נעורים זות

 שהתכנס בחרות, האופוזיציה של מרד
 וייצמן, עזר של בראשותו השבוע א׳ ביום
 זעקות ומכות. חתיכות של לפסטיבל הפך

ידי תיגרות־ידיים פרועות, שריקות שבר,
 לכל האירוע את ליוו ושם, פה דותיות,
אורכו.

חסי כמובן תרמו לאירוע הפילפל את
ביש לכנס, שהסתננו בגין, מנחם של דיו
 בנסיון הרגזות, והרגיזו פרובוקציות לו

 כמו שהם, אלא עזר. של לאנשיו להפריע
 בתום :לקלל בבקשם בירכו, רק בילעם,
 מהנה מחווייה נהנו כי הכל הסכימו הערב,
 רגילים, פוליטיים מיפגשים לאולם ביותר,

ויובש. שיממון ריח המדיפים
למדי. אנמי היה עצמו עזר של נאומו

 עזר בו וניעור חזר הסוף לקראת רק
 כאריה, שאג כאריה,״ לשאוג ״רציתי הידוע:

אמבה.״ להיות רציתי לא לי. נתנו ״ולא

וחתימת מנות של 11*11 *1 ונזר
י 111111) 111*111

 אדם ההומה הענקי, האודם כד ך!
 שלקחו שניים רק היו מקום, אפם עד ^
ברצינות: האירוע את

 מארצות־הברית, חדש עולה היה אחד
 קרי- מערכת שהפעיל חיימוביץ, עורך־דין

שכ עם התווכח הלב, מקרב אות־ביניים
 כאשר הסדרנים, עם האופוזיציה, עם ניו,
 בקולי־קולות. וזועק האולם לאורך רץ הוא
 הצדדים כל כאשר גם לזעוק המשיך הוא
כהלכה. בו חבטו עליו, להתגבר ניסו

לפ שנשלחו השוטרים אחד היה השני
 היה כאשר הכנס. בסביבות הסדר על קח
ירי קבוצות שני בין סוער לוויכוח עד

 ברוכה, משטרתית ביוזמה החליט, בים,
ל־ ניגש הוא כזה. דבר יהיה לא שאצלו

^;3 בצד צחוק ־
 בחרות. תומכיו בכנס מתמוגגות וייצנזן
 עזר הגיב שהקיפוהו, הצעירות למראה
לי.״ נשאר זה ״לפחות :בחיוך וייצמן

ן ן■ !-■ן■ ך■ ר■ ך־ ך ן \ ן ן * נערך בו זאב, מצודת אולם את שמילאו הצעירות ן
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 (בתמונה מנדלסון צפרירה כמו שהשתתפו, הצעירות, דיין. משה של העליזות וינדזור
צודק!״ שהוא ״מפני וייצמן, בעזר תומכת ,19 בת סטודנטית, מימין), למטה

 ניסה בכתפו, תפסו ביותר, הקרוב מתווכח
בכוח. להוציאו
מאוב־ נראה להירגע, לו הוסבר כאשד

בפי חלק אקח ״לא מבחינתו: המסקנה,
 שועל.״ כמו אשב לוג.

באו לא הן החתיכות. — בכנס בלטו

וי׳יצמן עזר (מיל.) אלוףשוער
החוג כנס בפני נואם

״רציתי כי טוען בחרות, ותמורה
כמו להיות רציתי לא אריה. כמו אוג
 פרצו בכנס שועל.״ כמו אשב עכשיו :ה,
ותומי וייצמן עזר אוהדי בין• ידיים רות

ד, רדיו ושרדזרד מימיו). למזולד. ורחרלרו

 בשימשו להשתזף כמו למרוד, כך כל
 של המנגנון מחלקת אם ספק עזר. של

לת שיש אי־פעם ידעה החרות תנועת
צעי כל-כך חברות, הרבה כל־כך נועה
נאות. כל־כך רות,
 ״אני עזר: את בהערצתן ספק היה לא
 חד־משמעית הסבירה צודק.״ הוא איתו.

 ),19( מנדלסון צפרירה הפוליטי מצעה את
באוניבר וצרפתית לאנגלית סטודנטית

 תימ־ אלה, מילים בארבע תל־אביב. סיטה
ב וגילה בנות־מינה כל דעת את צתה

אולם.
 לנשים זכות־בחירה מחר יתנו אם ״וולא,
 ותיק איש־מנגנון הגיב הזאת,״ במדינה
 ראש־ לנו נהייה ״עזר החתיכות, למראה

ממשלה.״
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