
מכתבים
)2 מעמוד (המשך
 ב״ היהודים המבקרים על שיפקחו סדרנים

הר־הבית.
ירושלים שוויקי, שלום

החמס מס
למקה הצטרפתם אתם שגם מתפלא אני

 הרי מם־המפלגות. נגד שיצאה הצרחנית לה
 במם מעוניינים להיות צריכים אתם דווקא
 מקורות־ לה שאין שלכם, כמו תנועה הזה.

 להתמודד מם־המפלגות בעזרת תוכל מימון,
 שהוא, תקציב בעזרת במלחמת־הבחירות,

בכנסת. לגודלה שווה יחסי, באופן
רמת־גן הלפרן, כרוך

ה חברי על רק חל מס־המפלגות •
ההס מפלגות בין מחולק והוא הסתדרות,

 כוח — הזה רשימת־העולם תומכי תדרות,
 שאינן מפלגות מכספם לממן יצטרכו חדש

 לשלוט ושימשיכו ביקורת לשום כפופות
הנוכ הבלתי־כשרים מקורות־המימון בכל
שלהן. חיים

המלכה? מי
 שנערכה התסרוקות תחרות על בכתבתכם

(העו קולסטזן מלכת תואר על שבוע לפני
התסרוקות את פירסמתם ),1629 הזה לם

שזכתה התסרוקת
 בשום זכו ושלא השלישי במקום שזכו
 מעניין כאלה משוגעות תסרוקות אחרי פרס.

בפרס. שזכתה התסרוקת נראית איך לדעת,
 תל-אביי פרחי, אביבה

תמונה). (ראי משוגעת פחות קצת

בדיסקוטק אלוהים
 (העולם שם־אור גדי של למכתבו בקשר

הדת הדיסקוטקים את המבקר ),1628 הזה
 מאי־ אחרת, הצעה איזו לו יש האם יים:

 האם דתיים? לכני־נוער לדיסקוטקים הליכה
 פושעים עם ללכת חייבים הדתיים בני־הנוער

תשו את לקבל רוצה הייתי לדיסקוטקים?
בתו.

חיפה רבינא, יוסי
דיסקותרבית

 נעלם הדתיים הדיסקוטקים על בכתבה
 נעשות שם אחד: קטן פרט כתבכם מעיני

 איפה יודע אינני תרבותיות! פעולות גם
 זה עקרוני הבדל אך יותר, נמצא אלוהים

 גיל בכל הדתיים האנשים את המבדיל הוא
התר — מזולתם בעולם אחר מקום ובכל
בות.

רמת־גן לב;ה, א.
ה דיסקוטקים של שורה באר׳ן יש •

לפעולות־תרבות. מזמנם חלק מקדישים

חי אלוהים
 בערכי־הדת, הזלזול על מדבר לא אני

המב דתיים לצעירים לועגים שאתם מכך
 אלוהים הכותרת על אלא בדיסקוטק, לים
בדיסקוטק. ונמצא חי

נוצ דתית סיסמא זו — חי״ ״אלוהים
ביהודים. פגיעה משום בבך ויש רית,

ירושלים יפת, שמעון
 לא אך נוצרית, אומנם היא הסיסמה •
ה לאסונה סתירה בכך יש כי לנו נראה

הנצרות. צמחה ממנה אשר יהודית,

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

ןרמוו7פר-1קלמכתבים. תצלומיהם את

 לןרנקס מכנסי
ברוחם ולצעירים לצעירים

 האופנה בחנויות להשיג
המובחרות
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1630 הזה העולם


