מכתבים
תופעה מכישה
החודש ,בעת הדיון בסינט האמריקאי,
רתח מנהיג סיעת־הרוב ,הסינסור הדימו־
קראטי מייק מנספילד ,וקרא :״התנהגות זו
תסב נזק לכבוד הסינט ותנמיך את רמתו.
זו היא תופעה מבי 
שה.״
מה הגורם להת 
פרצות? רק  47סיג־
טורים השתתפו ב
דיון על חוק שווי־
הזכויות 47 .מתוך

.100

ובהשתתפות של
/,״ 47אין הסינם ה
אמריקאי יכול להמ 
שיך בדיונים .שלא
כמוסד האח שלו ב 
ישראל.
ישיבה של הכנסת
בה נוכחים  56ח״בים ,שהם  47^0מכלל
חברי הכנסת ,אינה נחשבת בירושלים יל־
— זוהי
״תופעה מבישה״ .חס ושלום
תופעה נדירה.
יורם כהנא ,לוס־אע׳לס ,ארה״ב

כד הכבוד
לאחר קריאת מאמרו של אורי אבנרי
על דויד בן־גוריון בן השמונים ,המסתיים
ב״כל הכבוד לזקן!״ )העולם הזה ,( 1517
הריני מברך את כותבו :כל הכבוד לאורי!
יוסף כב ,תל־אביב
המאמר

לדויד

המוקדש

כל הכבוד על
בן־גוריון.
הוכחתם בגרות ודרך־ארץ ,שכה חסרים
למנהיגינו הקטנים דהיום.
בהזדמנות זו :שנה טובה לכם ,והצלחה
לאורי אבנרי הן כעורך והן כח״כ.
דורון כקרמו ,תל-אביב

סכנה חולפת וסכנה קכועה
מוגזם לדעתי ,ואף אסור ,לראות בח״כ
שמואל תמיר סכנה לדימוקראטיה הישרא 
לית.
סכנה כזו טמונה יותר באישיותו של
מנהיג חרות ,מנחם בגין ,המסוגל בלהטוטי
לשון להוביל את אנשיו אל כל יעד שיבחר
לו.
תמיר הוא תופעה חולפת ,ממש כמו משה
דיין או שמעון פרס ,ואילו בגין ואנשיו
מושרשים יותר במפה הפוליטית של ישראל,
ולכן מהווים סכנה גדולה יותר מאחרים.
י הו ד ה ליי ,קופנהאנן ,דנמרק

לואי ,שאולי ,זמיר וקליאופטרה
למאנדי רייס־דייוזיס ,המשלה את עצמה
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רפי הראשון

לואי ה־14

45

שרפי שלה דומה ללואי הארבע־עשרה )העו־
לם הזה :( 1518
אם הוא דומה ללואי ,אני דומה לקליאו־
פטרה.
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מרגלית זמיר ,חיפה
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— ראה
לואי ה־ 14ושאולי הראשון
תמונות .מלבד זאת מתבקשת הקוראה זמיר
לשלוח את תמונתה ,כדי שאפשר יהיה ל 
השוותה לקליאופטרה.

פרופיומו ,קילר ובל השאר
מה קורה עם מאנדי? האם היא
הפעם מצטלמת בעירום?

שרגא דינור,

שוב

תל-אביב

לא .תמונת העירום שהופיעה בכתבה,
צולמה באנגליה ,כשהתפוצצו פרשת פרו־
פיומו ,קילר וכל השאר.

45

בילוי דיפלומטי

45

הכתבה שלכם על השגרירות הישר
בפאריס )העולם הזה  ( 1518מגלה ,מ"נ
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