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ומחייאנו אבנר׳,פעיל נשמאחוריומאאסה, המשאית, מדברמער אליאב, לובה שהוגדר כפי התזמורת״, על ״המנצח

! ר ח י ב ־ ף ו ס ף ו ס

ל המערבית, בגדה צעד ״גוש-אמונים
ת, מען חלו  בשם המילחמה, למען ההתנ
 פתח הקדוש-ברוך־הוא אן ישראל• דת
תם והטביע השמיים ארובות את ב או

!ובוץ מים
ם אנחנו ״והנה  מחנה כאן, מתכנסי
 זורחת, השמש לנו, מחייך הטבע השלום.

 של הטבע בחיק אותנו מקבל אביב יום
 מברך הקדוש־ברוך־הוא כי נראה ארצנו.

מעשינו!״ את
א האלפים קהל ח  לכאורה כפיים. מ

 עורכי- של אחר ציבור לכל דומה היה
כל ילדים, המון נשים, גברים, פיקניק.

 מישפ- מחצלות. שמיכות, צידניות, בים,
ת,  רק צעירים. זוגות קבוצות-חברים, חו

הפו והחוברות הטפרים עמוסי הדוכנים
מאול במה שהפכה והמשאית ליטיות,

פוליטי. מיפגש שזהו העידו תרת,
 חשוב. פוליטי מיפגש זח היה ואכן,

בפגישות בחדרי-ישיבות, קם שלי מחנה

 אך תנועות. וראשי מנהיגים אישים, של
ב נפגש, בן־שמן יער של העצים בין

 הגדול הציבור לפסח, האחרונה שבת
וה התנועות חברי שוחרי״השלום, של

העו ותנועת מוקד אנשי השונים. חוגים
 מפ״ם, ופורשי שחורים פנתרים הזה, לם

 לליבון״ מ״החוג מיפלגת-העבודה ותיקי
״ה חברי אליאב, לובה של סיעתו וחברי

ו ישראלי-פלסטיני״ שלום למען מועצה
 חוג לשום להשתייך רצו שלא אנשים
 זה התערבו באו, אלה כל — ותנועה

 — התווכחו והקשיבו, אכלו, ישבו, בזה,
. הראשונה בפעם ד ח י ב

ע 1 ..להשפיע רי כ ה י׳ 8 ל
אלי לובה — הנואמים של דיבריהם

 מר״ סעדיה אבנרי, אורי פעיל, מאיר אב,
אסה, פארוק הערבי המשורר ציאנו,  מוו
ת תאמו — אל-גרביה מבקה האווירה. א

 ארץ- היפה, ארץ־ישראל יושבת ״כאן
ה שוחרת ארץ־ישראל השפוייה, ישראל
וה הקידמה שוחרת ארץ־ישראל שלום,

החברתי.״״ צדק
ם אחד ״כל  במשך היה כאן מהנוכחי
לו כשהוא בצריח, חשוף ארוכות שנים

 טו- השפיות, השוויון, השלום, למען חם
הר״המידות..."

ת לנו ״נמאס רו אנחנו צודקים. להיו
 עלינו כך לשם להכריע. להשפיע, צים

 ביחד ולפרוץ מלוכד, גדול, מחנה להקים
שנים..." במשך עלינו שהוטל המצור מן

ם. ״היינו  ואחד בחצוצרה אחד סולני
 עכשיו בנבל. ואחד בתוף אחד בכינור,
 לובה — במנצח ובחרנו תזמורת, הקמנו
״אליאב !

 כאן : אומרים אנחנו העבודה ״למחנה
 לאנשי האמיתית. תנועת-העבודה נמצאת

ה התנועה כאן :אומרים אנחנו ד״ש
הלו התנועה כאן האמיתית, דמוקרטית

חנו מפ״ם לאנשי אמיתי. לשינוי חמת  אנ
ה האמיתי, הסוציאליזם כאן :אומרים

מאניסטי. דמוקרטי,  לבני״השכונות ההו
 שהרימו הפנתרים, כאן :אומרים אנחנו

ת ס א והשיוויון...״ הצדק למען המאבק נ
ם לכל מעל מי או ה המשבר ריחף הנ

 המלכתו מיפלגת״העבודה. בצמרת גדול
 את שיבעתיים הדגישה פרס שימעון של

ה שבהקמת החשיבות  מחנה — שלי טחנ
 ו־ העבודה חברי לרבבות כתובת שישמש

הנ עם להשלים יכולים שאינם מפ״ם
 גוש- של הפטרון זה, איש של הגתו

 ארץ־יש־ אנשי של בעל״הברית אמונים,
 ליכוד, לממשלת המטיף השלמה, ראל

ת להבטיח המוכן האיש  ולהצהיר הכל א
ת ת במילה אף להאמין מבלי הכל, א ח  ׳< א
עצמו. של

ם, נדמו כאשר  עובדה נוצרה הרמקולי
ה העצים. בין ם המחנ  הוא באמת. ק

לצעוד. מוכן
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שמן בן־ ביער ההמוני לפיקניק שבאו האלפים איהמשאית מעי מדברים פעיל ומא״ר מתיאנו סעדיה
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