
מכתבים
)2 מסמוד (המסד
מוקדם תנאי
העו שניהל המלחמה את עדיין זוכר אני

 החשיבות ואת הרע, לשון בחוק הזה לם
 לכנסת הבחירות מלחמת בעת לו שיוחסה

השישית.
 הצהרתו את לשמוע נדהמתי לכן

 אבנרי אורי ח״כ של
 בממשלה יתמוך כי

 לוי של בראשותו
לא אם אשכול,
הדתיים. בה ישותפו

 לשון חוק עם ומה
ש מרגע האם הרע?

שכח חסינות קיבלתם
 נשאר החוק כי תם

תועבה? חוק
כהן, כני

חיפה

הו אבנו;' אורי
שימנע לנשיא דיע

בתנאי הצורך, בעת כזאת, ממשלה הפלת
 חילוני־מתקדם־דמוקראטי. בסים על שתיכון

 בל־ כתנאי כולל, זה שבסיס מאליו מובן
ה המימשל הרע, לשון חוק ביטול יעבור,

וכו׳. צבאי

ב״הילטץ" אשוח
הכ קואליציה־שמועליציה. מו״ט־שמום,

וכו ולהתקדם, לזחול ממשיכה הדתית פייה
חדשים. יעדים פעם כל בשת

המתו משיאיה לאחד הגיעה היא השבוע
ו אזרחים על לכפות הצליחה היא עבים:
 מהם מונעת מרותה, את נוצריים תיירים
 לפחות שלהם, ראש־השנה את כרצונם לחגוג

לטון שרתו! במלונות הי בתל־אביב. ו
 עצי- התקנת הרבנות מונעת רשות באיזו

אלה? במלונות אשוח
 החופשי האזרח את מעניין שיותר ומה

ה הפעילה אמצעי־לחץ אילו במדינת־ישראל:
 שיטות ואילו המלונות, מנהלי על רבנות
 דרישותיה, על אותם להחתים כדי נקטה
שלהם. לאינטרס גמור בניגוד שהן

 אפיית איסור גרוע: יותר מה יודע אינני
 או ברוסיה, מצות
 עצי־ התקנת איסור
בישראל. אשוח

 אינני לי, ותאמינו
 ואינני מצות אוכל
ל ראשי־שנה חוגג

 סתם אני האשוח. יד
 דמוקראט.
מלניק, ראובן

ירושלים

 אשמים בכל לא
 גם לפעמים הדתיים.

 אשמים. החילוניים
 ו־ שרתון דוגמת
 בדרישות באו הרבנים זאת. תוכיח הילטון

ש כדי עליהם ולחצו האלה, לבתי־המלון
נכנעו. המלונות והנהלות ייכנעו,
 ובמקום פייטרים, היו שהם לכם תארו
 פו־ העניין׳ מכל רעש עושים היו להיכנע,

ל וסתם לכנסת למפלגות, לעתונות, נים
הרחב. ציבור
 ואני לעזרתם, מתגייס הייתי לפחות אני
 ששכבו כאלה ביניהם רבים, שאנשים חושב

 מתגייסים הם גם היו בשבח, הכבישים על
תל־אביב שכנא, מתיכך. לשם

הממזרים
 להזים קדושה לחובה לעצמי מוצא אני

 על־ידי שבוטאה החד־משמעית, הקביעה את
ב בסוק, מנחם חיים המלומד עורך־הדין

״הממזרים״ כתבה
),1474 הזה (העולם
 הממזרים רוב כאילו

קיבוצים. בני הם
 דיני לפי ממזר,
 מביאת נולד ישראל,

 אשה על זר גבר
 זאת ומה אסורה.

 זוהי אסורה? אשה
 לבועל האסורה אשד,
 לא והקידושין שלה,

 רק אך בה, תופסים
אפ לה יש לגביו.
ל להתקדש שרות

מישראל. אחר אדם
 ישנם היותר לכל ממזרים. אין בקיבוצים

 מחוץ שנולדים מאוד, חמודים ילדים שם
 עלי אגב, ודרך הדתיים. הנישואין למיסנרת

מאוש־ הם בקיבוצים המשפחה שחיי לציין
)6 בעמוד (המשך
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שורץ

מלכיה
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מהשמיכות להנות תוכלו מעתה ־§
מילוי עם החדישים, והכרים 3
בשלל כימי, בשילוב דיאולן 3
ודוגמאות. צבעים יט

 קלה אך מחממת, השמיכה
לטיפול. ונוחה מהנה ואורירית,

 ומרגיעה. עריבה לשינה החיונית הגמישות בעל הכר
 ניתנים עש, בפני ועמידים אלרגית השפעה כל חסרי והכרים השמיכות

ימים. לאורך יציבותם על ושומרים בבית, לכביסה בנקל

דיאולן. מילוי עם והכרים השמיכות את דרוש ופינוק רעננות להרגשת
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