
מה פינת־היופי אכזיב. זוהי  של המקסי
 הים, מן חורובתיה נראות כך הצפון.
ביופיו. נדיר בצילום
 נוצרה האחרונות, בשנתיים כאן,

 רעים מיפגש :חדשה מסורת
באכזיב. המדורה סביב
מכי כאן נפגשו לכנסת הבחירות ערב  תו

בני חדש, כוח — הזה העולם רשימת

 שרצו הארץ מכל ואזרחים הסביבה, משקי
החדש. הכוח בפי מה לשמוע

שו שעברה בשנה ת, נפג  ל״ג ערב שני
 האזינו בשירה, יחד בילו הם בעומר.

ת כני ת, לתו תי  על שיחת־רעים וערכו אמנו
ת ריחני. קפה ספלי בים. טבלו בוקר לפנו

 זו כחווייה להשתתף מוזמן אתה
 הבא, בשבוע שישי ביום השנה נם
כערב. 9 משעה החל י, א מ ב 2 6

 הופעת בציבור, שירה כתוכנית:
 ״נוח הפולקלור ממועדון אמנים

 שיחת :בסיום בתל-אכיב. כתיבה"
אבנרי. אורי עם רעים
 הירשם מרוכזת, בהסעה רצונך אם

 חדש, כוח הזה העולם תנועת במזכירות
תל־אביב. ,136 ת.ד. ,30135 טלפון

 ביום ישראל, מלכי מכיכר היציאה:
.17.30 בשעה ו׳,

מוקדמות
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18.5.67 הפתיחה
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 נפרדות קבוצות

18.5.67 הפתיחה
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 74 בן־יהודה ת״א,

220314 טלפון

למד

הלת נ ה
ת ו נ ו ב ש ח

ן ו כ מ ב

ספרי בעזרת

לביא
מזורז בוקר קורס *

ג׳ סוג למתחילים

מיוחד בוקר קורס *
ד׳ סוג למתקדמים

 רגיל ערב קורס *
ג׳ למתחילים

 רגיל ערב קורס *
ד׳ למתקדמים

18/5 הפתיחה
 ההרשמה נמשכת
 דו-שנתי לקורס

 חשבונות למנהלי
מדופלמים

 7 סמולנסקין רח׳ ת״א,
 90 בן־יהודה מפנת

 21 הילד שדרות ר״ג
אורדע קולנוע ע״י

כתובת שנוי
 מתבקש כתובתו את לשנות חמבקש מגוי

 על״מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש.! למענו חעתון במשלוח עיכוב למנוע

■■■■■■■■ הנידון ■■■
)11 מעמוד (המשך

 מי — ונבערים־מדעת נטולי־מצפון של
זהי ברגע ודמעות בדם מחירן מר, יודע

חי. ונקבר כמעט בישראל אדם
 אל לגשת לרופא לתת סירבה משפחתו

 שמא מת. שכבר בטעות בחשבה גופו,
גופתו. את לחלל הסאדיסט הרופא ירצה

 בבתי־חולים שוכבים מיואשים חולי־עיניים
 להצלת — מתפללים! כן, — ומתפללים

 כן, — פוחדים רופאים ואילו עיניהם, מאור
מ נפטר מגופת קרנית ליטול — פוחדים!
פרימיטיבית. משפחה

ביותר: המחריד המיקרה ואולי
 לבית־ ,לידתה ערב הגיעה, 20 בת צעירה
ל בריאה. ניראתה היא שערי־צדק. החולים

ומתה. צנחה לחדר־ד׳יולדות, בדרכה פתע׳
 חיוני צורך היד, מתה. מדוע ידע לא איש
 — הסיבה את לברר כדי גופה, את לנתח

 יולדות להצלת דומים, מיקרים למניעת
בני־משפחתה. להצלת אולי אחרות,

ה את ניתחו לא הדתיים הרופאים אך
 ״סיבת תעודת־הפטירה: על רשמו הם גופה•

לקבורה. הגופה את מסרו בלתי־ידועה״, המוות
פחדו. הם

 מטעם אישור טעונה היתד, זו קבורה
ה את ראו המשרד פקידי משרד־ד,בריאות.

 צורך יש כי ידעו הם בתעודה. רשום
 על ציח־ לא הם אך הגופה. את לנתח חיוני

הקבורה. את אישרו הם כך.
פחדו. הם

 לדרוש להתערב, היה המשטרה תפקיד
 זאת. עשתה לא היא אך חקירת־מיקרה־מוות.

פצועיה. את ההפגנות, את זכרה היא
פחדה. היא
הלינץ׳. אווירת זוהי

★ ★ ★
עסקני רק לא — זו לינץ׳ ווירת

!  גם בה אשמים בה. אשמים ציניים דת ה
פחות. קא ציניים שהם החילוניים, העסקנים

 פנים להעמיד לפחות, יכולים, עסקני־הדת
 ומי במעשיהם. בתום־לב מאמינים ד,ם כי

 מהם. אחדים לגבי נכון זה אולי — יודע
פרימיטיביים. סתם הם אולי

 מפא״י, של עסקן יטען מה אף
 בגתי־ לסחור המוכן - מפ״ם של

 קואליציוני, כמשא־ומתן חות־מתים
 של ודמעות חיים להמיר המובן

 הנאות של כמטבע חפים־מפשע
השלטון?

 אלה חסרו מתי תירוצים. להם יש מובן,
אי־פעם?

 של בקיומן להתחשב צריכים אומרים: הם
בארצנו. פרימיטיביות, נחשלות, שכבות

 כדי — להתחשב צריכים כן! להתחשב?
 כדי פרימיטיביותן, את לחסל כדי לחנכן,
המודרני. המדע הישגי את להן להנחיל
 על■ זו, פרימיטיביות לטפח אף

 עריקה זוהי - לה כניעה ידי
מחובתו. שלטון של מבישה

 של עניין כאן ״יש ויאמר: איש יבוא ואל
 חופשי במישטר הפרט רשאי זכויות־הפרט.

 תנותח.״ לא גופתו כי לתבוע
 הלוחמים אנו, משכנע. זה למראית־עין

 המנגנון מול זכויות־הפרט על והערב השכם
 זו זכות נשלול זה איך — השרירותי

 דתו? את נוגדת הנתיחה כי המאמין מאדם
אמת. אין זו בהעמדת־דברים אך

 של זכותו את להגביל רשאית המדינה
ומוות. חיים של עניין זהו כאשר פרט,

 לצבאה, אנשים מגייסת המדינה
למות. אותם ושולחת

 ויש בחובת־הפרט. קשורה זכות־הפרט כי
ב החופשי האדם לזכות ברורים גבולות
 באולם־ לקום זכאי אום אין החופשית. חברה

 ״אש!״ מעשה־קונדס: ולצעוק, קולנוע
 ולהרוג. לרצוח זכאי אדם אין
להתאבד. לזולתו להטיף זכאי אדם אין

 הרופאים, נגד תעמולת־הזוועה
 להצלת הדרושה הפעולה נגד

מא למלוא ההזדקקות נגד חיים,
 דומה - והמחקר הרפואה מצי
 לזה. וגם לזה וגם לזה גם

★ ★ ★ נתיחות את המסדיר חוק כארץ ■וש
 לפני נתקבל, הוא טוב. חוק זהו המתים. 7
הרבנים. של המלא באישורם שנה, 15

 בחוק־טרור, זה חוק להחליף רוצים עתה
 לגיהינום, הרופאים עבודת את שיהפוך
ב וגם ברפואה גם ממשית חבלה שיחבל
מחקר.

 היא אות - הזאת העובדה עצם
 השנים 15כ־ המדינה להתדרדרות
האחרונות.

עס ומתנוון. מתפורר ד,״חילוני״ המחנה
בחלוקת־ שקועים הלא־דתיות המפלגות קני

 פולי־ עסקנים השתלטו הדת חיי על השלל.
טיים־מיסחריים.

 שנה 20ו־ 30 לפני הרבנים שהתירו מה
ת מתוך הכרה, מתוך — מה הסתגלו  — לקיו

 שהועלו הרבנים יורשיהם, עתה שוללים
 ובנק המזרחי הפועל בנק על־ידי לשלטון

ישראל. אגודת
 לא גם (ואולי מרגישים הם ואין

 שורפים הם בכף בי להם) איכפת
ל מעל האחרונים הגשרים את

היהו הדת בין המתרחבת תהום
הישראלי. הנוער וכין דית

ה דת לכבד, וגם להבין, הנוער יכול
 מכאוב, על המקילה החיים, על מגינה

ת המתרגמת ת אמונו ת טפלו מוניו  לשפה קד
שי. מוסר של יותר נעלה אנו

ה הדתיים את מכבד, והוא מבין, הוא
ם העסקנים מן הסולדים רבים ל המתיימרי
שהכ האמיתיים, הדתיים את בשמם. דבר
חות־ מחייבת ישראל דת דווקא כי ריזו  נתי

ת תנועת שאירגנו הדתיים את מתים.  התנדבו
שת ת להור לחולים. עיניהם קרניו

א יכול ת דת לכבד הו  בדברי המסתמנ
.בה למחזיקים היא חיים ״עץ החכם: . . 

רן ני שנות־חייס ימים או ם ו שלו פו ו סי  יו
״ . . ן קוי לשריך תהי רפאות ל שי ל ו

. מסחר־כסף סחרה טוב כי עצמותיך, . . 
״ נועם דרכי דרכיה . . .
 גישה יכבד ומי יבין מי אך

 למחזיקים עץ־מוות שהיא דתית,
ש אורך־החיים, את המקצרת בה,

 עסקנים, בידי לסחר־כםף הפכה
 וטרור? ,לינץ דרכי ושדרביה

★ ★ ★
ה לא זה מאבק ^  איני ניטראלי. אהי

ת יכול כזה. להיו
 דירי לגבי - והמחקר הרפואה

 הם בי מופשטים. מושגים אינם
חיי. את לי גם החזירו

תי ניתח לבן בחלוק רופא פצי אחרי או
ש״ח עתי ש והוא — בת הני בעיני קדו  מכו

הדתות. כל
תי ריפא הוא  לפני עוד אשר מפגיעה או

ה 30 מת היתד, שנ בטוח. במודת מסתיי
 הידע, כעזרת אותי הציל הוא

 בנתיחות־ - השאר כין - שנרכש
 פושרו את רכש עצמו הוא גופות.
לימודיו. בעת גופות ניתוח על-ידי

 גם אלא לרופא, רק לא תודה חב אני
הם לנפטרים תי שרו שגופו ת איפ שג  זה. ידע ה

ל מקווה ואני ת, כך על לגמו שו א לאנו  בבו
תו מתן על־ידי היום, שרות. או
 כזה? חוב חב אינו מאיתנו מי
 אלה, שורות הקורא קורא, איזה
ב זה ברגע חי אינו בי בטוח
? כגתיחת־מתים שגרבש ידע זכות
ת תהיה אל לכן, זה! במאבק ניטראליו
ה ואל ת, תהי ה ואל התגוננו הצטד תהי

ת מגמת, קו ה ואל מגו פחדנית. נסיגה תהי
 - להתקפת־נגד היא הקריאה

 ■לשיחרור בוחות-השחור, להבסת
 החילוניים - תושביה וכל הארץ

הזאת. הקללה מן - והדתיים
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