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• במדינה
)61 מעמוד (החשך
 כרזות יאת בידיהם ׳גוישאים כישר,ם האולם,

ובממשלה. התמיכה
 באותה שיצאו ערבים סטודנטים ש-ני

 משכו למידעי־היחברה הפקולטה ומבניין עת
 נמוך הדתיים, הצעירים אחד עיניהם. את

 !אליהם !ניגש מישיקפיים, !וחבוש וישימנמן
מאחור. אותו !מלווים כשחבריו

 גייסנו לכן שקודם הערבים, והסטודנטים
 ביקשו ושרון, הופעת !נגד המפגינים עם

הת הרבשיי־זהכיפות אך ׳בדרכם, להמשיך
ההק ׳אותם. מקניטים !והחילו מולם ייצבו
הסטו משני אחיד :אל ובעיקר יכוונו נטות

 השחום עורו בגון שבלט הערבים, דנטים
העבוית• ובשפמו

 את לך אשבור ״אני התקפדו. כך״״
 ייוסף ולעברו קרא ערבי!״ חרא העצמות,

 !בקרי- חבריו על־ידי ׳נתמך כשהוא כהן,
ה בעייקבות שספג הדחיפה אות־עידוד.

נחי את הערבי לסטודנט המחישה דברים
בשטח. והלאומית הכמותית תותו

ב מאד מרירות היערות כימה בוודאי היו
נדון.

מיפלגחז
עירום א1ה המלר

 במפ״ם הצעיר הדור
 כנין גגד פרזה הכין

פפלה הזקן והדור
 במדינה הפוליטי למהפך השנה יום את
 עשה הליכוד בדרכה. מיפלגה כל ציינה

 תיכננה מפ״ם ובמסיבות. בעצרות זאת
 רחבי בכל המודעות לוחות על אותו לציין

המדינה.
 הצעיר הדור אנשי אלה היו דיוק ליתר
ה לכבוד כרזת־תעמולה שיזמו במפ״ם
 גן- קיבוץ איש קנז, שאול הצייר מאורע.
מורכב שהיה י פוטומונטאז/ הכין שמואל,
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הצעיר נעיס׳הזזד

שנגנזה הכרזה
המפלגה בתוך צנזורה

 הסטודנטים אגודת !מטעם :איש־ביטחון
 הניצים. בין להפריד ׳וניסה ■למקום התקרב
 מסשיד-הקשר ■את הפעיל הצליח, משלא

 המי׳שסרה ׳אנשי ■את ׳והזעיק שברשותו
 הייתה הקמפוס. בתחומי שהסתיובבו הרבים

 ״כך״ אנשי צפו לא שאותה התפתחות זו
 ׳שהספיקו קודם עוד התקפלו• והם מראש,

 לקחת אלה מיהרו למקום, להגיע השוטרים
■ולהסתלק. שלטיהם את

 המות־ הערבי הצעיר אל פניו השוטרים
 אך ׳שאירע. את להם 'הסביר וזה קף,

ה קבוצת על ׳באצבעו ׳שהורה למרות
ה טרחו לא המתרחקת, הדתיים צעירים
 שהוגשה ישעה ׳ולהשיגם. לצאת שוטרים
 הרב של ׳אנשיו הספיקו נגדם, התלונה

הקמפוס. שטח :את לעזוב כיהניא
 ״תשיתחרר׳ו :החקלאיות ישר ■של דבריו

 לו ישיש מי — שלכם מריגשי־הנחיתות
 מכל יותיר עושה ישראל מדיינת — כאלה

 עדיין מיעוטיה,״ יעבור אחרת מדינה
 ל״מיעיוטים״ יאך מאזיניו, באוזני הידהדו

הקמפוס, בשטח שעה אותה שנמצאו אליה

 ומדיוק- כסא על היושב עירום איש מדמות
 ראשו בגין. מנחם ראש־הממשלה של נו

 העירום הגברי הגוף אל הודבק בגין של
— 17.5.77 :התאריכים נרשמו ומעליו
הו לא כותרת או סיסמה שום .17.7.78

המת שקהל היתה ההנחה הכרזה. על פיעה
 משמעותה: את מייד יבין בכרזה בוננים

 של החדש הפוליטי המלך לבהירת שנד,
עירום. הוא והמלך ישראל

 הצעיר הדור מוסדות בידי אושרה הכרזה
 ולהכינה להדפיסה הוראה ניתנה מפ״ם. של

ל השנה ביום הארץ רחבי בכל להפצה
 הם מפ״ם. זקני התעוררו שאז אלא מהפך.

 כרזה שבפירסום הטוב הטעם על עירערו
הוח שבסופו ויכוח פרץ במפ״ם זו. מעין

 בינתיים הפלאקאט. את זמני להקפיא לט
 הפלאקאט למהפך. השנה יום מועד חלף

נוט מפ״ם צעירי במחסנים. מונח עדיין
 לקישוט כפוסטר בו ומשתמשים ממנו לים

בקיבוצים. חדריהם
 המפ״מית, התעמולה כרזת יועדה לו הקהל

לעולם. כנראה אותה יראה לא

בישראל! הראשונה בפעם

ל חמי גי

ן חמי כוננת
ישראל של

ראשון נרס
במפעל-
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״ ״קוראי מועדון של ל ס
 הסיבצע את תחמיץ אל

ב״בול״ השסע הניפתח
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