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באמריקה. נטורי״קרתא של המגבית למען עושים לא מה

 בנד 11113 זה
החגים: לפני שנה

1 למה
 דוזעם פרץ הפעם, גם שנה, מהי זי*
ב נטורי־קרתא, של והספונסני הקדוש ^

 הימים לפני חודשיים שעון, של דייקנות
 וקאפוטזת, שטריימלאך לבושי הנוראים.

 לאחר בהמוניהם, מאה־שערים חרדי יצאו
הקו בעבודת לעסוק טובה, צהרים מנוחת

 ושאר אבנים להשליך — דהיינו דש.
 האוייב של הרכב בכלי בישץ מרעיו

הקדו הארץ את לשחרר שהעז הציוני,
מהמשיח. אישור בלי שה

האוטו נגד ההפגנות נערכו רשמית,
 טרם לדרכם היוצאים אגד, של בוסים

יוצ אלה שאוטובוסים אלא השבת. צאת
 מדוע השנה. כל במשך שעה באותה אים

י ההפגנות עכשיו דווקא
הרחו באמריקה למצוא יש הסיבה את

 למהלך שם נכנסת זו, בתקופה קה.
 נטורי־קרתא של הפרטית המגבית גבוה

היהו במגבית כמובן שותפים שאינם —
 צילומים כמה כמו אין המאוחדת. דית

 כדי סוערות, הפגנות כמה של מסעירים,
האמ תורמים של ארנקיהם את לפתוח

העשירים. ריקאים

י ברגל לכלא ; ־ ־ ו י ד ־
תר במשקל נטור-קרתא למעצר ביל

לאחור. ידו את מסובב כשהוא נגול,
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ת מ ג ו ר ה
 דיירי יוצאים החגים, שלפני בחודשיים

 אחר שבת מדי בירושלים, הדווידקה כיכר
 בהצגה לחזות למירפסותיהם, הצהריים,

 של המאורגנות הפגנות־הזעם — הגדולה
 לרחובות היוצאים נטורי״קרתא אנשי

 המסורתית בתלבושתם לבושים כשהם
 יוצאים האברכים באבנים. ומצויידים

באב מצויירים כשהם הדווידקה לכיכר
הציוני. באוייב למלחמה המיועדים נים

האחרונה, השבת בהפגנת נטורי״קרתא, של הסתערותםמוום בקבוק
 להסתערות- גרמה הדווידקה, בכיכר האוטובוסים על

 דתי. צעיר נגד בקבוק מרים נראה מהם שאחד חילוניים, צעירים של נגד
תרומות. לעודד נועדו הם אך ״אגד״, של האוטובוסים נגד ההפגנות נערכו רישמית
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שוטר. על-ידי מוזהר המחנה, לפני אותו סחפה שיריקתו מהם, אחד עסיסיים.
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בחיילת. בת-צחוק המעלה מבודחת, אן רמה׳ בצעקה (מימיו) נטור-קרתא משיב חילוני,
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