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 ועוד... תיקים • כריות • •שמיכות וילונות • קיר תמונות •
הזמנה! עפ״י גם וצבעים דוגמאות בדים, במבחר יד עבודות

ע צ ב ש מ ד ו י ח א מ
המוצרים כל על 207־ עד הנחה ☆
 לעגלה פיקי שמיכות מאי לחודש מיוחדת הנחה ☆

בלבד! שקל 490 של במחיר אפליקציה עם
 16.00-19.00ומ־ 10.00-13.00 משעה אי-ה׳ בימים פתוח

10 עד 13מ־ בשבתות גם פתוח מאי חודש במשד

)4 דירה ב; (קומה 03־482760 טל. ,20 ביאליק שדרות השרע, רמת

חכחבים
)22 מעמוד (המשך

 או פרטיים — אדם לכל פתוחים
ממלכתיים.

 זו בלתיאפשרית. משימה זה אין
 וכבוד המת כבוד למען היחידה הדרו
 אותם כל יחדיו שיחברו הדין מן החי.

 ואמצעיהם מכישוריהם לתרום הרוצים
זה. לעניין

חסון, יצחק
 חילונית הומניסטית אגודה

 תל״אביב בישראל,
• • • עליח כוכב שרון

לה ממשיך השר-בלי-תיק
זיק.

 (.במרינה״, הפרקליט־ של
).2381 הזה' .העולם

 על שיר־הלל פורסם הנ״ל ברשימה
 שטנגר עורךהדין של ניצחונרכביכול

 בית־המשפט של תקדים״ .יצירת
אישי. מעמד בתיקי

 * בלשון מדויק, איננו הכתבה תוכן
 מקצועי, באופן בי פוגע והוא המעטה,

 מסויימת לכתבה שלי תמונה כאשר
ברקע. מתפרסמת

בר־שילטון, מנשה עו״ד
תל־אביב

• • •
ופליט שריד

בר מי בשם מהמערךן ח'כ די

האופו־ של שונים נציגים כאשר

ידב קורא
ישראל״! ״עוכר מיהו

 הם הממשלה, מדיניות את תקפו זיציה
 ו״עוכרי חמישי" .גיס כונו.בוגדים״,

ב שר לכנות ניתן כיצר ישראל״.
 ובחמת־זעם הרף ללא התוקף ממשלה,

 .בארץ ממשלתו, של מדיניותה את
 חיינו: של המרכזי בנושא ובחו״ל.
 והסגת בלבנון הלוחמות הפסקת
ממנה? כוחותנו
וכר? ישראל״ הוא.עוכר גם האם

 של ליחו נס לא כי שניבאו אותם כל
 חוסר את שניבאו. את ידעו שרון, אריק

 בגין, מנחם ראש־הממשלה, של תגובתו
 בחשש במורך־לב, רק להסביר ניתן
 מלוכלכים״ כבסים .כביסת מפני

 מעשי־נקם מפני ובפחד בפומבי,
שרון. של פוליטיים

 גיסא מחד הממשלה: של פרצופה זו
קנה מישענת בבחינת — בה תומכים

שריד ח״כ
ראשון־רבים לשון

 להתפטר. מהממשלה ודרש שריד יוסי
 הזמן מיכסת חשבון על זאת עשה הוא

הוא האם המערך. לסיעת' המוענקת

 כי כשאמר מיפלגתו בשם דיבר
גרוע״? הסכם מולידה גרועה ״מילחמה

בישראל עברם מינהגי
 טוענת י היסטורית, הפרה לתקופה שייך החיים בעלי .זבח

בעלי־חיים. בער באגודת הפעילה הקוראה,
 האנשים כל ואל בארצנו, הדתיים המנהיגים אל בזאת פונים אנו

 אנו בישראל. קרבן״ .העלאת טקסי הפסקת לקראת לפעול הנאורים,
כגון: שנתיים עכו״ם לטקסי עדים
 בחצרות למטה, ראשם נתלים, טלאים כאשר — הפסח זבח •

ב״מצווה". לצפות ערוד מקבל וצעירים מבוגרים וקהל אחוריות,
 ובחצרות השווקים בכל — כיפנר ביום הכפרות(תרנגולות) עשיית •

כאחד. ומבוגרים צעירים בהשתתפות האחוריות
 ישראליים מימשל אנשי כאשר כבשים, של השנתי השומרוני הזבח •

בטקס. לחזות כבוד אחר מוזמנים אחרים ואישים
 טקסי לבצע באנגליה מוסלמית קהילה ניסתה שנים כמה לפני
 בעלי־חיים שחיטת השילטונות. על־ידי עליה נאסר והדבר .קורבן״,

 פיקוח קיים שבהם מורשים, בבתי־שחיטה ורק אך מותרת בבריטניה
 בסובלנותם והן לבעלי־חיים ביחסם הן ידועים האנגלים ואחר. וטרינארי

הדתית.
 להיות יכולים אינם אלה עכו״ם מנהגי כי מאמינים אנו כבני־אנוש,

 הדתיים המנהיגים לכל בזאת קוראים אנו הישראלי. החיים מהווי חלק
הפסקתם. למען לעשות להם, שאיכפת והאזרחים

תל-אביב פרידשטין, הילדה
 ניתן ומשוטטים, פצועים לבעלי־חיים עזרה מגישה האגודה •

 להשיג ניתן ופנסיון. עיקורים ומציאות, אבידות בעניין בה להיעזר
 טלפון תל־אביב, 30 שלמה דרך כתובתה: וחתולים. כלבים בה

03-827621.

 לדעה וחברם התחיה אנשי — רצוץ
 נציגי גיסא ומאידך שרון, אריק

 וההילכתיים, הפיננסיים הסחטנים
אגודתישראל. אנשי

תל־אביב יהב, דן
• • • סד תקדים בי ב

.התרגיל על מוחה הפרקליט

 בשם או העבודה מיפלגת בשם האם
 בלשון כשנקט דיבר, הוא מפ״ם

למילחמה? התנגדות ראשון־רבים
 מתרחש אינו הזה, המביש המחזה

 הראשונה הפעם זו אין הראשונה. בפעם
-יי■ נחרצות־ דעות מביע שריד שח״כ

בעניין הליכוד, ממשלת נגד כביכול

)26 בעמוד והמשך
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