
תחרויות־ספורט. לערוך יהיה אי׳אפשר
 במועדון־לילה. להתבדר יהיה אי־־אפשר

כני־כרק. תהיה ישראל כל
הבאה. בשנה לא שנים. עשר בעוד לא שנה. עשרים בעוד לא

וחשש. שישים מאות תשע אל,? - הזאת כשנה עוד אלא

? זו נגד ■עמוד
רך מע  שלו, הסבתא את גם אלא וסב״א, את״א את רק לא למכור מוכן הוא ?,ה

 חדוזת־החיים את בוודאי — הכל את לדתיים ימכור הוא בשלטון. להישאר הזכות תמורת
זאת. יודע אתה שלך. ושימחת־השבת

״ ר  מכר בן־גוריון בארץ. הדתית הכפייה התבססה בן־גוריון דויד של שלטונו בימי צ י פ
 בשבת, תחבורת־האוטובוסים את מנגנון־המדינה, את הממלכתי־כביכול, החינוך את לדתיים

 שיש באמת סבור אתה בצה״ל. הדתיים והבנות הבנים שירות את מיטבחי־צה״ל, את
אשכול? את לדפוק כדי להם ימכור לא שהוא משהו

 עיריית לראשות כמועמד העמיד הוא כדתי. עצמו את מגדיר בגין מנחם גח״ל?
 למפא״י אלטרנטיבה על מדבר הוא הדתית. בכפייה הקיצוניים הדוגלים אחד את תל־אביב

הדתיים. בעסקנים גח״ל של מוחלטת תלות פירושה זו כשאלטרנטיבה
 הדת הפרדת את בפירוש השולל ״צ׳ארטר״ חיברו הם ? הליבראלים־העצמאיים

להם. יתנו רק אם מחיר, בכל קואליציה, לכל ייכנסו והם הר־ינה. מן
 היא לעסקני־הדת. חרויות־האזרח את שמכרו בקואליציות, כבר ישבה מפ״ם מפ״ם?

 ,1955 של הקואליציה הקמת עם שנחתם לדתיים, בן־גוריון בין הסודי לחוזה הסכימה
 והוא — הדתית הכפייה להחמרת קדימה צעד־ענק היה זה חוזה מפ״ם. השתתפה בה

 לסמוך אפשר האם הדתיים! בלי גם מוחלט רוב הפועלית לקואליציה שהיה למרות נחתם
תנאיי בכל כמעט חדשה, לקואליציה בגלוי מועדות כשפניה עכשיו, מפ״ם על

ישראל״. ״אהבת אחרי ברדיפתה הנוכחית, בהרפתקתה מק״י תגיע לאן לדעת קשה ? מל״י

חס^וי מ׳ ד18
 פשרה ללא שיילחם לחלוטין עליו לסמוך יכול שאתה אחד, כוח רק יהיה השישית בכנסת

 מוחלטת להפרדה עד הקיימים, חוקי־הכפייה נגד גם אלא חדשים, חוקי־כפייה נגד רק לא —
המדינה. מן הדת של

דוחדש. הכוח זחו

 היטב. אותו מכיר אתה הציבורית. בזירה חדש הוא אין אבל בכנסת. — חדש יהיה הוא
 הדתית. הכפייה גילויי בכל ועקשנית קיצונית מלחמה הזה העולם לחם שנה 15 במשך

 לפני אלא השנה, לא — תל־גיבורים גיבורי וחבריו, רפאל יצחק של דמותם את חשף הוא
הדתית. העסקנות למעטה מתחת המתחבאים והמיסחר, השחיתות מעמקי את חשף הוא שנים. 10

 את לסתום כולו כל שנועד הרע, לשון חוק יקר. מחיר הזה העולם שילם זו, במלחמה
 אחרי אונא משה הדתי העסקן על־ידי נחקק — לבית־הסוהר עורכיו את ולשלוח פיו

בכנסת. בהצבעה הדתיים העסקנים שחיתות את גילה הזה שהעולם
נפש: עד מים הגיעו עכשיו

במולדתך, לתנועה לנופש, לחדוות־חיים, זכותך על אורח־חייך, על הגנה לשם עצמית, הגנה לשם

1 יססח *גדי1£ שיח
ו חודשיים בעוד המדינה דמות שלך, יום־השבת גורל הדתית, הכפייה גורל — זכור
— הלאה
.1965 בנובמבר 2ב־ יוכרעו אלה כל

 שבוי תהיה - הקלפי ליד תילחם לא אם זה, כיום תילחם לא אם
היום. למחרת עסקני־הדת כידי חסר־אונים

 ושייח
הזח העור□

חדש כוח


