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)3 מעמוד (המשך

 הפסדי של חשבון עירך הזה העולם אם
 גם יערוך לא מדוע הדת, בגלל המדינה

 הבהירות עלו כמה כמו: אחרים? חשבונות
 הפסידה כמה או ולמשלם־המיסים, למדינה
 כמה או כושלים, תעשיה ממיפעלי המדינה
 ערביים, סטודנטים בהכשירה המדינה מפסידה
 אינטלקטואלים? למרגלים מכן לאחר שיהפכו
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 אני מצודת, ש־מר אני כיפה, חובש אני
 בכל אתכם אוהד ואני הדתית לכפייה מתנגד
 חסרת־ מלחמתכם את אוהד אני ליבי.

 ו־ השחיתות הכפייה, סוגי בכל הפשרות
 בחלק דוגל אף אני למיניהם. עיוותי־הדין

בשט השארו למען־השם, אן מרעיונותיכם.
 את לנתח תנסו ואל בקיאים, אתם בהם חים

 עורך את לנגח רוצה אינני דת־ישראל.
 יודע אינו פשוט הוא אך הזה, העולם
עליו. להתפלמס כדי זה נושא על מספיק
 אל בכתכותיכם, אחת. קטנה בקשה ועוד

 ״הקולות או הדתיים״ ״מחיר תמיד תכתבו נא
 .,וכד הדתיים״ של ״הקנוניה או הדתיים״

ת דתיים תזהו נא אל ו ג ל פ מ  דתיות! ו
 השני מן אחד רחוקים אלה דברים שני

ממערב! מזרח כרחוק
תל־אביב כר-זיו, ד.

ף נ ה כ ר ו כ ש
 הבית, לתצרוכת קטן עיפית לול לי יש

 בכל ״מ).0 33( צרים תאים מסוללת המורכב
תרנגולות. שתי ישנן תא

 שוברת שתרנגולת קורה קרובות לעיתים
 לשחוט צורך ויש הצפיפות, בגלל כנפה, את

ב לדעתי, הקשורה, בעיה צצה ואז אותה.
 הזה העולם אשר הדתית, הכפייה שאלת
בקביעות. בהן מטפל

 שהתרנגולת כזה במיקרה אומר השוחט
 אך אותה. לשחוט לו ואסור טריפה, היא
 גידלתי כי לחלוטין, בריאה היא כי יודע אני

אפרוח. היתד, מאז אותה
 לזרוה צריך אס השוחט את כששאלתי

 ״לך נעניתי: שבורה, כנף בגלל תרנגולת
לערבי.״ אותה תמכור
 לבד, ולשחוט בנתניה? ערבי אמצא היכן

דם. לי אין ידי, במו
 חילוניים, בתי־שחיטה לפתוח מציע הנני

 אם פרטיים. אנשים או העיריות באמצעות
 מצ־ע אני דתית, משמעות יש שוחט למילה

שחי ״עובד כמו אחרות, במילים להשתמש
שחיטה״. ״פועל או טה״
 רבים, לאנשים מקום־עבודה יהווה זה

 קשה, פיסית בעבודה לעביד יכולים שאינם
בכבוד. להתפרנס יוכלו וכך

נתניה נאהרי, אנשל

ז משוגעת מי
 המציג הקטן, לדודו
(ה בישראל הראשון

 ):1480 הזה עולם
 לייסד מוכנות אנו

 ובלבד למענך, קרן
 את להעליב שתפסיק

 בטענתך דילון, אלן
דומים. אתם כאילו

 באמת מי ובכלל,
 לך לשלם משוגעת

ו שחוקה? אגורה
 מה? עבור

תל-אביב שושנה,

מותני
המשטרה

כג׳יגרלו עצמו את

שושנה
 מעיד הריני עירו, את המכיר כירושלמי

ב הזנות על הכתבה פירסום לאחר כי
 שינסה )1482 הזה (העולם התלמידים רחוב

מותניה. את המשטרה
 הנ״י ברחוב הניידות התרוצצו השבוע

 היצאניד את והבריחו קוק, הרב רח׳
בתי־הספר. קירבת

 היתה העיוור המיקרה שיד חושב אינני
 היא הכתבה שפירסום ספק לי ואין בעניין,
לפעולה. המשטרה את שדחף

׳רוטליוז פהן, אכנר

כ בשעתו שגר בורשטיין, א.
מתב כתל-אכיב, 6 ויתקין רחוב

מע עם דחוף כאופן להתקשר קש
 ח״ב עם או הזה״ ״העולם רכת

ככנסת. אבנרי

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים שד למכתכיהם

דמכתבים. תצלומיהם את
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