
שבמדינה רפםטטס
 חייב. נישאר לא הערבי הבחור !״מלוכלך

בצעקה. לו ענה מלוכלך!״ בעצמך ״אתה
ל אחד ■כל במקום שעברו הסטודנטים

ה מעגל הצעקות. לשמע נעצרו דרכו,
 גדל הצועקים מיצים סביב מצטופפים
מ הבוקעת המוסיקה ובעוד במהירות.
 התל־ הקמפוס ברחבי שהוצבו הרמקולים

 את מנעימה הסטודנט, יום לכבוד אביבי,
ה הלך החוגגים, הסטודנטים של זמנם

האחרו העדים אלה היו והתלהט. וויכוח
 ׳אריק ישר־החקלאות, של להופעתו נים

בר באולם הסטודנטים ציבור לפני שרון,
קודם־לכן. קלה שעה שהסתיימה ירה, ש

 בקמפוס כי ידוע היה ההופעה לפני יעוד
 להזמנתו המתנגדים שונים חוגים קיימים

 הסטודנט. יום במיסגרת לנאום הישר של
 למנוע לנסות החליטה הסטודנטים < אגודת

 בעיקבוית לבוא העלולות ההפתעות את
 ׳כרטיסי־הזטנה לחלק ודאגה השר, הופעת
 אך דברו• ואת נשיא ישסו לאולם מראש
חול־ במיספר) 700( ההזמנות ישכל למרות

הסטודנ אגודת ועד חברי רבים. שבועות
 האגודה יו״ר — האובן אלי ובראשם טים
 זה יום להפוך כדי רבות שעות עמלו —

ה ולידידיהם. לסטודנטים ענק האפאנינג
 הקרנת אמנים, הופעות שכללה תוכנית,
 היום שעות כל במשך נודסטופ סרטים

 ומרכזי- מארתון־ג׳אז סקי־דשא, והלילה,
 בידור לספק אמורה היתד. שונים, בידור

סטודנ אלף 20 מתוכם איש, 50,000ל־ קל
טים.

 שרון, אריאל החקלאות, שר של הזמנתו
 יותר, רציני נוסף, ממד להכניס נועדה

זה. ליום
ספק אין מפריחים:״ ״סלפטינים

 מיום הסטודנט יום את הפך זה שאירוע
 הביעו ישסו ליזום יום־כיף, ■להיות־ האמור

 אך סטודנטים שאיינם ׳וכאלה סטודנטים,
 דיעיותיהם את הקמפוס, לשטח להגיע טרחו

 ׳של משונה צירוף זה היה הפוליטיזית.
 שהתבטא כפי או, ׳ומיוקדי־בידור פוליטיקה

 אלה בין ״פוליטי-כיף״. הסטודנטים, אחד
באוניבר הסטודנטים עם !נמנים שאינם
 חובשי־ הצעירים קבוצת גם היו סיטה

מדי בעד האולם בפתח ׳שהפגינו הכיפות,
 כהן׳ יוסף עמד בראשם הממשלה. ניות

 הרב של מייסודו ״כך״ תנועית מפעילי
כהנא.
סטו הצטרפו כהנא הרב של אנשיו אל

סטו אלמלייח, !משה ׳ובראשם ׳אחדים דנטים
 כלתי-מיפילגיתיים,״ ״;אנחנו לכלכלה. דנט

 שלנו העיניים יאת ״יתנו אלמליח. הכריז
 — מסריחים פלסטינים !המדינה בסביל

ה מתוך ■קריאות בקעו לכם!״ תתביישו
 המפגינים ׳לעבר עמד, ■שבראשה קבוצה

הסטו אל, כוויו הצעקות שרון. השר נגד
להפגנה. ׳שהצטרפו הערביים דנטים

 כוח־המיישטרה ■מעימות:״ ״להימנע
 למיקוד. הכן, עימד במקום שריוכז הגדול

מוק ידיעות לאולם. ׳נסיוךהתפרצות של
 כזיו להתפרצות הפיות על מסרו דמות

ל החקלאות. שר של הופעתו במר,׳לך
 ישל הצמודים אנשי־הביטהון נוספו שוטרים

 הנכנסים כל את בקפידה שבדקו השר,
ובכיליהם. לאולם
 לאולם להיכנס ניסיונות כל יהיו ״לא
 נגד המפגינים יאחד ברמקול קרא בכוח,״

והשר. הממשלה מדיניות
 באולם, דבריו את השר נשא כאשר

 עם מתווכחים כשהם בחוץ המפגינים עמדו
 מהם שמנעו בפתח, הרבים אנשי־הביטחון

 מבני־המי- חלקם הסטודנטים, תהכניסה. א
 לאולם, להיכנס להם שיינתן דרשו עוטים,
 היו שלא כיוון אך בחלקו, רק מלא שהיה

 מהם נמנע הדרושות בהזמנות מצויירים
רבודמשתתפים, תיגרה הפכו כמעט השר

כפעולה כהן יוסף ״כך׳ איש
!״מלוכלך שחור ״חתיכת

שרון להרצאת להיכנס מסטודנטים מונעים סדרנים
לניסיון־התפרצות הכנות

 סטודנטים ׳ובעת־ מלא. האולם היזח לא קיו,
 ומפגינים האולם !בפתח מ׳תגיודדים ריבים

 השלום, בנושא הממשלה מדיניות נגד
 קהל לפני דבריו יאת וש׳ר־החקלאות נשא
ל מחוץ ׳הסברה השמירה איש. 600 של

 אפשריות כל ימנעה ׳אליו, ובכניסה אולם,
עצמו. לאולם המונית התפרצות של

במשך רבה בקפדנות תוכנן הסטודנט יום

 של שומרי־ראשו עם הוויכוחים הדבר.
 המימשר, על עמדו המפגינים ראשי אך

 לבין הסטודנטים בין קרוב מגע בל ומנעו
אנשי־הביטחון.

 ■את עזבו הסטודג׳טים שמרבית ׳אהרי
 שר־החקלאות, יש׳ל נאומו בתום המקום,
בפתח לעמוד ״כך״ קבוצת חברי המשיכו

)63 בעמוד (המשך

2.5 ג׳, יום אחרונות״, ״ידיעות

טו:1 ישוא לימיו לנצח נעמוד ו
משמאל? יתקיפו הערכים אס ומה

30.5 ׳ג׳ יוס ״מעריב״,

 ביניהם החליפו ירושלים עירית ראש סגני
הגזבר בפרישת שדנה בישיבה ״מחמאות״

לקולק״ מלקק תה ״א מצא:
אתה״ לי ״תלקק גדיש:

דכש. מלקק לא שם, שמלקק מי — שבטוח מה

4.5 ה׳, יום ״מעריב״,

־ הטלוויזיה לעקל גא
אשתו... אל בעל והחזיר ו

 שבא כרמת־גן, לאומי לביטוח חמוסד סמיד י
 לביטוח חוב כשל כנין קבלן של מביתו רכוש לעקל

 הקבלן כץ שלום־כית להשכין כד אגב הצליח לאומי,
משנה. יותר כנפרד הי שממנה ואשתו,

 :הוזהרתם ראו נכרים,
השני. החצי את מייד שלמו

7.5 •א׳, יום אחרונות״, ״ידיעות

 אם לבחון יצא השופט
 להציץ מלמעלה השכן ׳נול

התחתונה מהקומה שכנתו אל
חודש. כעוד השופט של מישפטו יכול. השכן

29.5 ב׳, יום ״מעריב״,

 רואה שהמשטרה צעיר גלם־
ישראל״ של 1 מס׳ ׳׳אנס בו

 ־ של בעיקר אכזריים, אונם מעשי 30ב־ חשוד ,26 בן בדואי הצעיר,
 להימלט; הצליח אחדים ימים לפני * הנגב בכבישי וצעירות חיילות

עזה ברצועת משטרתי מארב ע״י נתפס אתמול
הבא. כחודש שתיפתח העולם כאליפות ישראל את ייצג

14.5 א׳, יום אחרונות״, ״ידיעות

 של אביהם אומו ־ מיואש״ ..אני
ענו ממושב ילדים 24 חי א

זו: כדיר המשך דכר, אין

10.5 ד׳, יום ״הארץ״,

 את פיטר אמין
הרמטכ״ל

כערב. מחר תתקיים הלווייתו


