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 הכותרת תחת חמתפרםסות פורעות עבור סיבר הפורעות. י תוכן עבור אחראית חפערכת אין
 מבדקות הפערכת חברי עי-יוי הסוכנות וכד לנוסעי ״דו־ח יפתבדר־, ״וו״ח לצרכז״. ״דולה

 המערכת אין אשר ציבוריי• וארנונים מפינות ממעט מודעות כולי יבוחר״ ״רו-ת המדוד עי-דפ.
חמערכת. דעות את שהיא בורה בשום משספות ושאינן בחן. המובעות ויראות יתוכנן אחראית

פרימה. ;150 המחיר , 31.3.55 תשמ-ו, בכיסן ח׳ ! 18 שנח ,911 מט•

הש נסוש היד׳ ישראלי בית בכל כמעט
?׳־_• דימוקרסיה זאת -מה : מר וימה בוע

תסוצחו ילדים נשיוזיהם, עם רבי כעלים
 שנשבעו עד הייייהם י. עם שפיכה בתימה

 סערז• שלמות ביתית חם.ע'יד, אי ידברי שלא
 (אי עמד הויכוח למיריהם-'במרכז ממדב
ה בית־החולים של 32 ׳בביתן חולה 'שכב)■

 שבי- האם : השאלה כהל״השומר. ממשלתי
 אנסי־ אמצעי היא ברק משה של תת־רעב
ז דמיקרסי

 על־ידי שניתנו המבילבלות. התשובות
 מה שוב הוכיחו ומסלגות, עתונים יתירים,

יש בלבבות עדיין השורר הבילבול עצים
 סירושו הדימוקרסיה. מושג לגבי ראליים
 פירושו דמום ז המילה מעצם גובע האמיתי
 של־ סירושה קראסיה עם, עתיקה) (ביוונית

 דמוקרסיד. יותר, חדישה הגדרה לפי סון.
למען העם, על־ידי העם, -שלטון :היא

העם״.
ה פירוש כי הסבורים רבים בישראל,

 על־ העסקנים׳ -שלטון :לגמרי שינה מושג
 ד,מ־ מלבד העסקנים.׳׳ למען העסקנים, ידי

 שים קיבל לא בכנסת, הקטן הדתי עוט
 על לכסות בוחריו מידי סמכות הבר־כנסת

 גדול רוב הדתי. הגשואין חוק את המדינה
 בלתי־דתיות מפלגות בעד הצביע העם של

 (מפא״י ואנסי-דתיות פרוגרסיביים) (י׳צ״ס
בני קנוניה, מתוך אילם השמאל). ומפלגות

 כ־ חוק־הנשואין, חוקק הרוב, לרצון גוד
עכור. קואליציוני ממקודוממכר תיצאה
מת הדימוקרטיה קדוש. אינו חוק שום

 היא אולם הזרוע. בכוח החוק לשינוי נגדת
 המתנגדים חוקים, של שינוים את מחייבה

דעת־הקהל. של לחץ על־ידי העם. לדוח
ה דעת את לגייס שמטרתה שביתת־רעב,

 די־ אמצעי היא בלתי־צודק, חוק נגד קהל
 האמצעים אחת היא בישראל ביותר. מוקרטי
 חב־ האזרח. לרשות בכלל העומדים המעטים

 על־ידי במישרין נבחרים אינם רי־הכנסת
הש המפלגות. מנגנוני על־ידי אלא העם,
 כן על היא הכנסת הרכב על הבוחר פעת

 כולם, כמעט מכורים העתונים למדי. מקרית
 מפלגתיות. להשפעות בעקיפין, או במישרין

 דעת״הק־ של שוטפים מדעיים מחקרים אין
האמריקאי. גאלוס בנוסח הל,

אז אלפיים שכלי הוראה קיימת בשוייץ
לשינוי חתומה דרישה להגיש יכולים רחים

 לך, שאין בישראל, משאל־עם. נערך ואז החוק,
 המפלגות נבחרי אד, המגבילה חיקה בכלל

 היחידה הצורי׳ משאלי־עם. גם אין בכנסת,
 דר״ ג׳סטה היא בלתי־צידק חוק נגד למחות
 דעת־הקהל. את המזעזעת אישית, מאטית,

 בזריזית השבוע שהופצה ..הטענה לפיכן־,
 ושנוס־ ,המפלגות תועמלני -'כול־רבה"על-ידי^

 חיים המשפטי היועץ על־ידי לראשונה חד׳
 ״תחת חוק לשנות לכנסת אסור כאילי כהן׳
במק דימאגיגית היא שביתת־רעב׳׳, של לחץ
 דעת־הקהל. מתגייסת איך אינה השאלה צת.

לא. או צודק החוק אם היא השאלה
 על־ידי נבחרה ד׳יסלר אמלף של ממשלתו

המו מיטב לסי הגרמני. העם של יציב רוב
 על־ידי שחוקק חוק כל הדמוקרטיים, שגים

 כל היד׳ וחייב העם, את חייב זו ממשלה
 משפטי יועץ כל לבצעו. הגון גרמני פקיד

 עובדה על להצביע היה יכול הגין גרמני
זו.

 הטענה, את קיבל לא האנושות מצפון אולם
נת החוק, על־סי שפעלו גרמניים, ופקידים

בנירנברג. לו
שה הנאצית בגרמניה אחד איש נמצא לו

האדם, חופש למען שביתודרעב מכריז יד,
ממ של והגזעיים הדתיים חוקי־ההפליה נגד

 אי־תו מעריצה האנושות היתד, הרוב, שלת
 המשפטיים, היועצים את מאשר יותר הרבי׳

הד הנוהל בשם האדם חיפש את שדרסו
מוקרטי.

הידיעה, אלי הגיעה ממש האחרון ברגע
צומו. את הפסיק ברק משד, כי

וההש הד,שתקה למסע כניעה מתוך לא
 שיושב־ראש לאחר זאת עשה הוא : מצה

 חוק כי לו הבטיח שפרינצק יוסף הכנסת
בחו בכנסת לדיון מחדש יועלה הגישיאין

מאי. דש
כי :שרצה מד. את השיג הוא
 המהווים הפשוטים האנשים של גורלם

 על־סי ייקבע לא העם, של רוב־רובו את
 לעם גם מפלגתיות. קנוניות של נוחיותן

לומר. מה יש עצמו
 הברורה ב$!ורה זאת, אמר ברק משחי
הכר היו וגואשותה שקיצוניותד׳ ביותר,
חיות.

האטומות• האזניים אח בקע והיא

ם מכתבי
 מערבת חחדיטח חכעיח, את לעצמם לפדר אפשרות לקוראים לתת כדי

הצי תגובת : כיבד אחד לנושא השבוע זח מדור להקדיש הזח* .העולם
 חלק רק לתת היה אפשר אזרחיים. לנשואין כדק משח של מאבקו על בור
 שהגיעו המכתבים מן כמה להלן זה. נושא על המבתכים ממכול קטן

לעזרתו. שהוקמה חצכורית ולועדה עצמו כדק למשה למערכת,
ר דן ידידי אשכי.  לעצמנו מרשים ואנכי מ

וה הנועז מאמצד בפני הוקרתנו את יד יחביע
 מימי־הכיניים. נזירה כיסוי יידי יהכיא נמר?

סתרון יהשנת עד יד יעסוד כוזזד כי תקוותנו

©
ואנושי. צודק

 נאות־מרדכי אבריאל, אהוד
 הרעב. שביתת את והפסק הרגע ברק, סר
אדם בסרט החובל רב של ממעשיו ולמד ראה

 יהין תמר. בקולנוע כעת המוצג חוות. ושמי
ההזמנה. רצופה׳

תל־אביב פילס, פורום זוננפלד, אוטו
 בעת כמדינה, הדת מיתמת שי אלה כימים
דע את יכסות מנם־ם נחשיים דתיים שקנאים

 יחופש מאבקד כי נדור היהודי. העם עי תם
 החונים כי אהדת את יו ירכוש והמצפון הדת

 יחופש במאנקד אנו עמד בארץ. המשכיי־ם
:חאירחיים והנישואים המצפון

 צעירים, קבוצת בשם ניתרן, יוסף .
תליאביב

 שיו. חנפי בשביתת יותר העם התעמק אייו
 ושאם׳ הסתיינות מכתב■ שי ני אייד מניע היה

 :דרכים פרשת בעי כותב העם אחד . נפש.
 זהו ומי היא העבר מן חופשית לאומית ״חברה

 וישוו. אומה בכי כמוהו נשמע יא אשר אבסורד.
ה מציאותו מתנאי יתשתחרר יכוי מצוי אין

מצי מעצם זה עם ישתחרר בזי אם איא טבעיים.
 שאיה איא דת. שי שאיה זו אין אותו.״
 כי גוזדול. 1א יהיות. שי שאיה — יאומית

 ומערער הלאום בניין תחת חותר בנןעשיריאתה
יהתבוללות. עמנו את דוחף אתה אש-ותיו. ,אי.

 את מפעיי שהרצון טוענים הפירוסופים נדויי
 שתחזור יעצמנו מתארים אנו אין יכן השבי.

 והיא שיכיר. את שמפעייה היא תאוותך כי בד.
כו שנרמה  שיא אידיאולוניה לעצמו שיצרת י

 כטוחים הסרט. וחופש ׳דמוקרטיה עי כמקומה
 ה* את מסיק הץת *זיית--אובייקטיבי, שלו אנו

• , חחגיונית מסקנה
 תל-אביב מסתייגים, קבחנון^

■׳/.
ם. כדור מצבו כוי  אתה חושב האם. אד י

שנות  ז זה . עי-ידי'׳.צוסד שימה מדינת הוקי י
תיו את מאבד אתה חו  יי׳ב׳רי-סאכקד — ידיק כו

שת רומנטי גוון הוסיף זה  "ארי אחנתד. יסר
 אמיתית אחכה וכי — אהבתו זקוקה האם

 יוסיה כי הרי ? ירעיש יסרסומת, — אחרד,
ם. בדומיה. הוא האהבה שי אי א בשפה נ י  י

מלים־
 זו עדינה בנקודה ינער. הזכות יי לא אולי

 בכי זה מכתב שכתבתי לי האמן או שנגפשד,
 מלאו לא שעדיין נערה. של והכנות התום

 פקחים אייר, פנו ממני נדולים שבע־עשרה. לה
ולא צומד את להפסיק ביקשוך וחכמים
7 ילדה לבקשת הפעם תעתר אולי נעתרת.

רחובות גולדברג, שולה
 לרבנות הרבנים ונורמים נרמו עינויים במה
 7 אלה רבנים אימללו אנשים כמה "7 באר? אנשים

 נאולת למען זה הר' כיום. מתענה אתה אם
ה ושיחרור הרבנית. האינקביזיציה מן האר?
 מעשה חרכנית. המפלצת של העבדות מעול מדינה

 1 אליו ציפיות כילו הישיכ ועיני עשית, נדול
 חנני אכל בארה. מעמד ונעל עכר בעל הנני

ה החיה צסורני של בשיפוטם ונמצא איים
 בראשי אלא שמי את פרשתי לא לכו רבנית.
תיבות.

תל־אביב א., ב.
 הדרכ-ם בכל לציונו נלחם לראותך תקווה אנו

של שליטתו תחום את לקצה נדי והאמצעים
 אולם הציבור. חיי על הישראלי הקלריקאליזם

הרעב שביתת את להספיק ממך מבקשים אנו
ולמעננו. למענו

להבות-הבשן הצעירד* היזסיב־׳
 הכוחות כל של נצחונם את נראה בהצלחתו

שבעם. הבריאים
חיפה נצר, ואברהם אביבית רינה

סרק. דרד אינה בחרת. בה המאבק. דרך
 אולם יתבהר. שהעניין סיכויים ישנם להיפר.

 המדינה. נשיא כמו אתם, מזדהה שהינו אלה לא
הנשיא שנם לשכוח לד אל לענייננו• יעזרו

ה חוק את שחקקו לאלה (לשעבר) חבר הוא
והנירושין. נישואין

הדתי. הטרוד ננד בשעתו התמרדתי אני נם
 מאמצי אד לצדק, הנבות הדין לבית עד והנעתי

הדרך כי לי הוכיח המר נסיוני בתוהו. עלו
 עוד אשר האזרחים, כל התלכדות היא היחידה

 הטעונים הדברים שינוי לשם אומץ, בהם נותר
זו. במדינה שינוי

חיפה אלפרס, יעקב
אומץ על ברכותינו את לך שולחים אנו
 של האטום כקיר ראשון סדק שיצרת ועל ליבך

 ואת כפרט ממשלתנו את האוסף הגלותיות.
בכלל. ישראל מדינת

אביב תל לוין, ונחום הרצליה
 ישיאו לממשלת המשפטי חיוע? של מהתשובה
 שהיועץ להביו אפשר ברק משה ישיבת־רעב

 אומר הוא וכדין. כדת שולחיו על לחנו יודע
 מאשר יותר דחוף תיקון הדורשים חוקים שישנם

איסור לחוק התכוון שהוא כנראה חוק־הנישואין.

 סדר על הועלה אשר חזיר. ומכירת ניוול
 לקריאה מוגש לחיות ועומד הכנסת. של יומה

ערי איסוא יש הדתיים מכפייה יוזורי ראשונדי
7 מתי עד במדינה. החוקים שאר כל על סות

תד־אב־ב נר־דג, ישראל
עב מהדורה היא ברק משה שפרשת הושיבני

מ מחמוד ונזמי ראשד רוזם טרנרית .שי רית
 של התאכדיתח חדי ).887 הזח וחעודם נצרת
 זוג הכמח ער עולה וככר נמוני. טרם יוזם
כ ולהסתכל הצד מן לעמוד נוסיף האם חדש.

 המשנה על נחזור האם 7 המחזה על אדישות
 אל נם תניע שהרעה עד תערבות,xאי של

7 בשרנו
 שהנישואים אוטומטית לחשוב דנילים אנו

 חיי אידו סירה. היה מה ז דתיים להיות צריכים
 על אזרחיים נישואים ובוסים קמים חכלתי-דתיים

ל הופכה האר? היתה שאז דומני ז הדתיים
 דם־ם מהפכות לכסח נדור... אחד מריבה מועדון
 ניזדקק הצרפתית המהפכה שד מטונה נוספות

ז אלמנטרית דמוקרטיה בקצת לזכות כדי עוד.
חולון גילדגרס, חנן

 את ימיר לא שהוא כד על נאה ברק משה
 על מעלה הוא אין אולם יהודי. ויישאר דתו

מ עכו״ם, נערת עם התחברותו שעצם דעתו
 אבותיו. בדת דתה את להמיר שיכריהנה בלי

דת שד חתויד עמוד' את למנר 'ווסיונותיו
אי יה רם בכל למשומד אותו עושים ישראל,
או של המוסריים ערביה כי לכם . לעי בריי...

אזרחיה שדם כשם ממש הפקר. יהיר■ לא מתנו
ב או במישרין המזדהה. "כל.. הפקר. יהיה לא

 עם נם מזדהה ישראל. דה מחריבי עם עקיפין.
המכותרת. במולדת העבד' הים שיפכי

ירושל־ס הללי, יצחק
ב לקיומנו ק? ישימו לא אירח-ם נישואים

 ב- והליכה בשבתות שנסיעה כשם ממי* מדינה.
שמי יא אחרות עכירות אלף ועוד ראש ניליי

ק? לני
חילון שזויר, שימחה

•■קרשח  חיזנוכה... חג אח לי סיכירח ברק משת ̂'
 חרת. חיפש למען חייהם את הקריבו ההשיודנסנס.

 אנחנו והיום אנמיוכום. של הכפית'?!דתית נגד
כשאותה אבל לכבודם. ישירים לשיר יודעים
ל- מתחת ממש — ו כתקופת( חוזרת פרשה

 כראוי להעריכה מסוגלים אנו אח — הוטמנו
ל לתת איפוא יכולינז. אנו למענה. ולהילחם

 ״1965 חמככי ״יהודה התואר את כדק משה
.״1965 ד׳ארק ״ז-אי התואר את ולאוריה

תל־אביב דרור. חיים
מעריב עורו קרליבאך. עזריאל של מאמרו

 פחות לא ומשכנע. מבריק היה ברד, משה עי
הפצצה משפט בעת קמו עמוס עי מהתקפתו

 אז סינן שי זיכויו פינקם. השר של בכיתי
 לנו תילה מאמר. שבאותו חם־ייף את הוכיח

יפים חמם קרייבאד שי דבריי :האמת את
 עיניים, אחיזת — סורנאנה פאטח כמו ומפתים

במציאות. אחיזה ללא
נחלח־יצחק רביניניץ, זלמן

• • ימאגקד. שותפים כרק נישת
משאבי־שוה

 נישואין להנהגת חתקיסח עטרתו עם מזרחים אנו
• ישראל. כמדמת אזרחיים

 נוזי ידלץ, זלמן אמיתי, יונה
באר־שבע פריכספן,

״ מפרשים. פרוש רוזז וזישכת
תל־אביב ססי־מסים,

 זז#רס לזכויות במלחמתר חוקיתי רגשי נא קפל
• • *• כישראל.

חיפה מן׳ דב
 כר• כיות קר ..אצום : אסרת חגפבד. ברק מר

ש מד צום אנא. ומושה. האוסר ם־יד תותי!״
! רוחך תיפח

ירופזליס כהן, ח. אורי
 אזרחיים נישואין למחגת עמדתו עם מזרחים אנו

כישראל.
פרוכס־ גודי ידלין, זלמן אמתי, יונה
אהוביה, יעל טמברסון, מקם מן,

 רבקה מתלון, יצחק הררי, מאיר
מם־הכנסה, עובדי רביב, דוד ספיר,

באר־שבע.
האםיץ. מעשר לרגל נרגשת ברכה יד שולה הנני

 כענינו מאבקו את רואה כמדינה מתקדם אדם כל
להצלחתו. ומצפה הוא

 אלא הפרט. של העצמית הקרבתי לא אילם
 ויכן המקוות• לתוצאות תביא ציכורית מלחמה

 את יפכו יא בקשה של ישוו בכל מבקשו הנני
 מעשד בעקבות שהתעוררה הקהל לרעת ולתת חייד

ינצחון. עד המאבק את להמשיך
חיפה בן־נון, יוסף

 החשובים האגשיס 10
נישואר ביותו

 ביויחס יחזיקו הס הנח־יוח. פני את הקרובות בשניס ישנו חס יודע. אינך אתה ? הס מי
 כושרס, מח זח, לתפקיד אותס מכשיר מי לדעת אתה חייב .1975 בשנת ישראל גורל את
חשקסת-עולמס מה

חזה*. ״העולם שר חכא בגליון אותם תמצא אתח
 חמסמן חגליון גם שחוא תשט׳׳ו, פסח ערב גליון

 המצדד חעתון עכר מאז שנים חמש מלאת את
הנוכחית. המערכת לידי כארץ כיותר חוותיאן

הנודע הצייר של ידיו פרי צבעוני, יהיה הגליון שער

דויד ו׳או
 רגיל כמחיר מוגדל גליץ

! מועד כעוד גליונך את לד הבטח
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