מכתבים
כל הכבוד:
אם היינו אנו ,הקוראים ,צריכים לבחור
אח שער השנה של העולם הזה ,הייתי אני
בוחר בשער שנשא את הכותרת ״;ים בגבול
הצפון״ )העולם הזה .( 1533
השער זעק אל העוברים והשבים ברחוב
ממרחקים .הוא ביטא בתמונתו את כל ה 
סיפור ,הרבה י 1תר
טוב משיכלה לבטא
זאת כתבה רלשהי.
אינני מזלזל בכת
בות שלכם ,אבל
תמונת השער גנבה
את ההצגה .כל ה
כבוד לצלם שלכם.

יחיאל קדוש,
טבריה
הכבוד מגיע לעיתו
נאי הצפתי יחזקאל
המאירי
המאירי ,כתב קול־
ישראל בגליל ,אשר
צילם את תמונת השער לכתבה הנדונה.

אין קנוניה
הריני מציע למתכנני המיצעד ביום העצ
מאות ,שיטיסו את המיג  21העיראקי בשמי
ארצנו ,למען תשוכנע דעת־הקהל כי אין אנו
שותפים לקנוניה עם שירותי המודיעין של
המערב בהקשר אליו.
י .רכן־מאיר ,רמת־גן
מ נ ת ב

ה /ע־ בו עו

מטורף מטורף מטורף העולם
התעודה של יונה סופר ,המוכיחה
עד במה היא שפויה בדעתה )העולם
הזה  ( 1535נתנה לי בומבה של רע
יון :למד ,שלא יצויידו כל האזרחים
במדינה בתעודות כאלה? למה שלא
יחוייבו כל האזרחים ,עם הגיעם ל
גיל מסויים ,לעבור בדיקות פסיכי
אטריות?
היות ובמדינה שלנו מתגלות מ
פעם לפעם תופעות 'מוזרות ,בעיקר
בקרב אנשי מפלגות ואנשי צמרת
המדינה ,כדאי לבדוק את כולם.
את תעודת השפיות ישא כל אז
רח ואזרח ,ללא הבדל מוצא ,מין,
גזע ,לאום ודת ,בנרתיק פלסטי ש 
קוף ,בגודל מתאים ,בכיסו .כשייד־
רש ,מטעם רשות מוסמכת ,יציג
את התעודה.
ואז נדע ,בכל מיקרה ומיקרה ,עם
מי יש לנו עסק ועניין.
מאי,־ לוי ,תל־אביב

הקומוניסטים הציוניים
הגדיל לעשות נציג מק׳׳י ,ח״כ שמואל מי־
קונים ,בהתייצבו בראש שוללי הצעתו של
ה״כ אורי אבנרי ,בייחס להיעדרות ח״כים
מן-המליאה הריקה )העולם הזה .(1535
הח״ב של מק״י — המפלגה הקומוניסטית
הציונית — אינו נימנה דווקא על המשתת
פים הקבועים בדיוני הכנסת .בהיותו נציג
יחיד של מפלגתו ,הוא שולל מבוחריו את
הזכות להשמיע את דעותיהם במליאה ול
השתתף באמצעותו בהצבעות.
הוא אף יצא בדברי שבח למישטר ,על
החופש שהוא מעניק לקומוניסטים במאבקם.
וזהו ,ללא ספק ,חלק מנסיונות הנהגת מק״י
למצוא חן בעיני המישטר הקיים ,ולהשתתף
בעתיד בחלוקת השלל של המפלגות ביש
ראל.
נפתדי פנקס ,יפו

מזעזע
אולי הגיע הזמן שתעלו על הפסים הנכו 
נים ותפסיקו לפר
סם בחורות מעורט
לות בשבועונכם?
מזעזע לראות עי
תון עברי כזה כאן
בחו״ל.

יעקכפרוסק,
ניו־יורק ,ארה״ב

תאוות כשרים
ויאכלו איש את
בשר רעהו — זהו
גורלה המר של תנו
עת החרות.
היא מסרבת להת
פלג בשלווה ונחת ,כדרך כל המפלגות ה
ישראליות האחרות ,ומתפתלת ומתעוזתת ב־
)המשך בעמוד (5

העולם הזה 1636

שיא הסעודות
הסעודה הגדולה ביותר בעולם
נערכה ב־ 8באוגוסט  1925על־
ידי חברת ״לאיונס״ באולם או־
לימפיה בלונדון למטרות צדקה.
בסעודה זו השתתפו  6,600אור
חים שישבו על יד שולחנות ב
אורך של  8.5קילומטרים אשר
להם הגישו  1,360מלצריות
מנות שהוכנו על־ידי ססד טב
חים .בסעודה זו השתמשו ב
סס אלף צלחות וכוסות ,שמהן
נשברו .3,500
בהזדמנויות מיוחדות וגם בחיי
יום יום — הרי לא תרצי לוזתר
על הופעה מושלמת .ההופעה
מתחילה ברגליים והופעת הרגל
יים מתחילה בגרביים .גרבי ״מר
סי״ הולמים אותך בחברה וב
בית ,בעבודה ובבילוי .הם מע
ניקים לך אותו חן פאריסאי
שאין למצאו בארץ בדרך כלל.
ששה גרבי רשת ״מיקרומש״ בו
דדים בארנקון נאה ב־ 7ל״י ו
אתם גם שי — מחזיק מפתחות
אחד מסדרה של שמונה כוכבי
זמר.
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קוראים המבקשים למסור
לבריכה את נליונות שנת
) 1966וכן כל שנה אחרת(,
יבולים לעשות זאת החל מ
השבוע ,כאחת משת* הדר
כים :
• להביאם למשרד המע
רבת ,רחוב קרליבף  ,12תל־
אביב ,בימים ד׳ ו־ה׳ כש
בוע כין השעות עשר בבוקר
ושלוש אהר־הצהרים.
• לשלחם כדואר לת״ד
 ,136תל-אכיב.
את מחיר הבריכה 10 -
ל״י לבל שנה  -יש לשלם
מראש.
המערכת מוכנה להשלים
גליונות חסרים ,במחיר 120
אגורה לגליון.
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