
)7 מעמוד (המשך
 יהיה לא שכו מצג ליצור יכול

 של אחד יום אן? השישית לכנסת
:מוחה.

 מערומי־ את ברבים לגלות יכול הוא
 ישראל דבר את לשאת יכול הוא המלך.

 כדי — מעולם נישא שלא כפי האחרת,
 עד מירושלים אילת, עד מדן שיישמע
 !זשיגגטון עד מתל־אביב ובגדאד, מאראקש

ומוסקבה.
השלו בשנות צ׳רצ׳יל, וינסטון עשה כך
 של בפרלמנט ויחיד אחד — כשעמד שים,
 סכנת בפני העולם את והזעיק — 500

הנאצי. הוורמאכט
 קול להכריע. גם יכול אחד איש

 בהצכעה הכן? את הכריע אחד
הצכאי. המימשל קיום כעד
 רוצים אנו אך אחד. איש של כוחו זהו

 בעזרתך יותר. הרבה יותר, לכנסת להכניס
זאת. נעשה

 מפוצלת. תהיה הכאה הכנסת
 תוכל ומצפון הכרה כעלת סיעה

רכים. כעניינים הכך את להכריע
 לשמש חדשה, אווירה ליצור תוכל היא
מח לשמש תוכל היא רבים. לכוחות מוקד
 את לסכל הדתית, הכפייה למזימות חי סום

 חופש־ על להגן הביורוקראטים, תוכניות
האזרח.

היא קיומה כעצם :וכעיקר
 תקווה בהמונים, חדש אמון תפיח

חד תנופה הערכי, כרחוכ חדשה
 המדינה. פני לשינוי לשואפים שה

★ ★ ★
 במיבחן־ עומדות אינן נגד טענות ך*

 כמה לעין מזדקרים לעומתן, הביקורת. ! (
בעד. חשובים נימוקים וכמה

 זמן מזה בליבי מכרסם הראשון הנימוק
 הוא ממנו, להתעלם מנסה שאני ככל רב.

תשובה. תובע
 נתקלתי להצכיע. מי כשכיל אין

 פעם. אחרי פעם כעצמי, זו ככעיה
מרגי אזרחים שרככות יודע אני

■ כמוני. שים ״,
ד: ■י /.,

העקרונות שמונת (
כישראל♦ חופש-הפרט הכטחת +

 חוקי־ ביטול בזכויות־האדם. הפוגע חוק נל המבטלת נוקשה, חוקת־יסוד חקיקת
 בחוק סעיפי־הדינוי הרע, לשון חוק הבריטיים, חוקי־החירום למיניהם. התועבה

הצבאי. המימשל בטחון־המדינה,
הדתית♦ הכפייה מעול שיחדור +
 מלחמת אלא חדשים. לחוקי־כפייה התנגדות רק לא וכוזב. רקוב קוו סטאטוס לא

 הנופש חופש התחבורה, חופש החזרת הקיימים. חוקי־הכפייה כל לביטול ללא־פשרה
 וגירושין נישואין הנהגת בעיריות. דתית חקיקת־מישנח איסור התפריט. וחופש

 האחרות הדתות היהודית, הדת זרמי לכל ושתיון חופש דורש. לכל אזרחיים
וחסרי־הדת.
המדינה. מן הדת של מוחלטת הפרדה בקיצור:

למנגנון. השיעכוד שכירת #
 סילוק המפלגות. בין חלוקת־השלל ביטול המפלגות. של מיסגרות־הכפייה פירוק

 תקציבי על ציבורי פיקוח הטלת והממלכתית. הכלכלית הפעולה שטחי מכל המפלגות
 למשרת■ מאדון־הציבור מנגנון־המדינה הפיכת הפנימיות. ובחירותיהן המפלגות
השחיתות. לביעור ללא־רחם מלחמה הציבור.

העדתית. ההפלייה חיסול #
 מיסמן בכל אדם של מוצאו הזכרת איסור פלילי. לפשע עדתית הפלייה כל הפיכת
 פני שינוי מערכות־החיים. בכל העדות כל לבני שמת הזדמנויות מתן ציבורי.
 בני לכל חינם תיכוני חינוך ובשכונות־העוני, בעיירות־הפיתוח החינוך מערכת

מוכשר. תלמיד לכל חינם אוניברסיטאי חינוך הנחשלות, השכבות
ישראל♦ לערכיי זכויות שוויון #

 שמטרתם והנוהלים, הצווים התקנות, החוקים, כל חיסול הצבאי. המיסשל פירוק
 ללא פיתוח הקרקעות. הפקעת הפסקת לאומית. הפלייה היא המוסווית או הגלוייה
נישול.
כמרחב. ישראלי מיכצע-שלום +

 מיוחד מיניסטריון הקמת ישראלי־ערבי. שלום להשגת כוחות־המדינה כל גיוס
בעלי־מעוף. מיבצעי־שלום ויבצע שיתכנן ומטכ״ל־שלום המרחב, לענייני

למדינת-ישראל. המדינית העצמאות החזרת #
 ועצמאית, נייטראלית מדיניות־חוץ ניהול העולמיים, הנושים עם גמורה אי־הזדהות

ושלומה. בטחונה המדינה, ריבונות את שתשרת
לדוכרי-אמת. הסיגות #

 ודרכי־הלחץ שיטות־הכפייה החוקים, כל ביטול כנו. על חופש־העתונות החזרת
דיבור־אמת. המגבילים

 ביום־ חסרי־אונים להישאר עליהם האם
 בעד להצביע שוב ייאלצו האם הבחירות?

ל יוכרחו האם בה? מואסים שהם מפלגה
 לניהול האחריות על לוותר מהצבעה, הימנע

שלהם? מדינתם
זו. האשמה בפני והטיחו באו לא־פעם

 לעומתי: טען תנועת־ההרות מראשי אחד
 מציגים ואינכם הקיים, את שוללים אתם

 אתם בכך מעשית. אלטרנטיבה שום לאזרח
 הנוער, את ובעיקר ההמונים, את דוחפים

 הלא־ ההתפרקות, הציניות, הייאוש, לזרועות
משוזע! חוסר־אחריות זהו איכפתיות.

פר ובשיחות בפומבי אותנו, גינו אחרים
 לא אך לשלול, רק יודעים אתם טיות:
מ לתבוע להקים. לא אך להרוס, לחייב.

 אתם בעצמכם. לקיים לא אך אחרים,
האמיתי. הקרב מן משתמטים

פעל. :אומרת הרגשת־החוכה

 בתקיפות זאת אמרה לא מעולם
השנה. כמו כזאת,

★ ★ ★

 של הישיר המשכו הוא השני נימוק
 אישית לאחריות נוגע הוא *הראשון. )

למוסר. בקיצור: אישית. ולהגשמה
חריפה: בלשון צעיר, אוהד זאת הגדיר
 אסון הוא הצבאי שהמימשל טוענים אתם

לחי אחד קול חסר היה לבטחון־המדינה.
 איך זד״ קול לספק יכולתם אתם סולו.
הצד? מן לשבת מעזים אתם

 הדין הוא הדתית. הכפייה לגבי הדין הוא
ב הנחתכות אחרות, גורליות הכרעות לגבי
 של ברוב בקלות־הדעת, קל, בלב כנסת

קולות. שניים־שלושה
 יעמדו היסטוריות הכרעות אילו יודע מי
הבאות? השנים בארבע השישית, הכנסת בפני

 סיעה להקים סיכוי יקיים אם
 ספק לי ואין - ככנסת רצינית

 ככלל מותר האם - קיים שהוא
עליו? לוותר

★ ★ ★ ״
 בוזעידת־ השתתפתי חודשיים פני ^
 שוחרי־ בשם שם נפגשתי פירנצה. /

 שוחרי־ של קבוצה עם בישראל, השלום
 אמיצים מאד, רציניים צעירים ערביים. שלום
מאד. מרשימים מאד,

 להידברות ראשון פתח ליצור במאמצי
 מרחבי למצע ראשון עדין בסים ישירה,

 הכהן, דויד בחבר־הכנסת נתקלתי משותף,
 שנשלח ועדת־החוץ־והבטחון, יושב־ראש

 לחבל כדי לפירנצה ממשלת־אשכול על־ידי
הוועידה. את ולפוצץ במאמצי

 רשאי איני עוד הצליח. לא הכהן
שהת הוועידה, פרטי את לגלות
 אומר אף סגורות, בדלתיים נהלה
 הכהן של הפרוע השוביניזם :זאת

 יש־ משותפת, כחזית־שלום נתקל
ראלית-ערכית.

 שדה־הקרב, את נטש שהכוהן לפני אך
 ,הערבים, בפני השליך הוא ומובס, מנוצח
 האירופיים אנשי־הרוח ובפני יד, לי שנתנו

 אורי לכם: ״דעו אחד: פסוק בנו, שתמכו
 של חלקיק אלא בישראל מייצג אינו אבנרי

חלקיק!״
 חוזרים גסה ופחות פומבית פחות בצורה

 מקום בכל ממשלת־ישראל שליחי כך על
 השקעת תוך ובסבלנות, בעמל הצלחנו, בו

 של ראשון גשר ליצור שלנו, וכספנו זמננו
ישראלית־ערבית. הבנה

 תוכל העתון, את לגזור רוצה אינך אם כול. עליה ושים במעטפה, כדואר. אותה ושלח כה השתמש גלויית-מישאל. מצורפת זה לגליון
 כד עשה נא במעטפה. ולשלחו רגיל נייר על הטופס את להעתיק מם־ היא אין אם או הגלוייה, אבדה אם כול. עליה לשים צורך אין

וקרוביד. מכריך לחוג מספיק אינו כטבלה המקומות מיספר אם גם אותו שים כו. והשתמש העתון מן הזה הטופס את גזור פיקה,

חור 05הוווקווא מישאל
 רשימה להקים הזה העולם מעורכי שתבעו רבים, קוראים של הצעתם על מישאל זהו

 את לחסל שנועד חוק־לשון־הרע חקיקת בעיקבות השישית, לכנסת בלתי־מפלגתית
ולמאמריהם. לחברי־כנסת רק מוחלטת חסינות נותן זה חוק חופש־העתונות.

 טופס־ההגשה על לחתום מוכן אתה ואס זו, כהצעה תומך אתה אם
 להלן. כטופס הראשונה כשורה שמך את ציין החדשה, הרשימה של

 מש■ כני של שמותיהם את לציין כדי הנוספות בשורות השתמש
הם. אך לחתום בנכונותם לגמרי כטוח שאתה וידידיך, פחתך

 העת בבוא אליך יפנו ומתנדבים מיוחד, טופס על להינתן תצטרך עצמה (החתימה
להחתימך.) כדי

קו את שתתוזה הרשימה, של הארצית הוועידה את יהוו טופס־ההגשה על החותמים
 פעולותיהם. על דו״ח בכנסת הרשימה נציגי ימסרו ובפניה בכנסת, הסיעה

נוספים. טופסי־גלוייה במערכת לקבל אפשר
 המדינה, אזרחי שהם לאנשים רק יש הבחירה זכות לב: שים

 אך הבחירה, זכות לך אין אם .31.12.64 כיום שנה 18 להם ושמלאו
!בקפורש זאת ציין לפעולה, להתנדב רוצה אתה

! הזה הטופס את שלח תקציב. לנו אין מנגנון. לנו אין מרובה! והמלאכה דוחק הזמן אנא: ד י שעות. 24מ- יותר אותו תעכב אל מ
 לתרום מוכן
 הרשימה למען

סכום) ציין כן, (אם

 להתנדב מוכן
 (סמן לפעילות

x כן) אם
 המתנדבים יוכלו בהן השעות

להחתימך אליך לבוא ת ב ו ת כ ה ם ש ה

/

 !העבודה אירגון לשם לפעילים מעשית קומה תל-אביב, ,14 קרליכך ברחוב משרד כוא מיד, לפעולה להירתם רוצה אתה אם
ה- והקוראות הקוראים כל אליה מוזמנים לב: שים ,,טריאנה״). למיסעדת (מעל ג' שיתקיים פעילים, של ראשון למיפגש

המיכצע. להבטחת ממירצם לתרום מוכנים פגישה אלא - אוהדים של אסיפה זו אץ כי־ כערב, 830 כשעה ,5.8.65 זה, ה' כיום
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