
מכתבים
 ״נורווגים שיש כשם — בעולם רעים״
ן רעים״ ו״אסקימואים רעים״

ב מאד שקל יודעת, אני כבעלת־מלאכד.
ב עובדות לפרש פיליטוניסטית כתיבה
לידיע להביא רוצה ואני לך. הנוחה צורה

 פראנם אייר חברת כי מרמרי, מר של תו
 ׳שכתבתי, שלי פיליטון באחרונה נטלה

 הצרפתי והשוביניזם פאריס נגד בעצם,
 כמודעת־ כמות־שהוא, אותו, ופירסמה —

פירסומת.
אביב תל־ אכידר, תמר

בהיפל-התרגות ספיני־כילוח
 שלמרות איינשטיין, אריק הוכיח שוב
 בשדה־הזמר הראשונה מהשורה זמר היותו

להו ראוי מלהיות רחוק הריהו היישראלי,
קהל. בפני פיע

 הוא אך לקהל, יחסו את להגדיר קשר.
 בהופעתו ■ניתנה לכך דוגמה בזילזול. גובל

 ),29.1ד.7ה־ (מוצאי־שבת בהיכל־התרבות
לשיר״. אוהבים ״אנשים בתוכניתו

 45 ששילמו איש, 3000 של קהל מול
ב להכריז התבייש לא הוא לכרטיס, ל״י

 של בחסותה הוא שהערב המופע אמצע
 ש־ מובן מסויימת. סכיני״גילוח חברת

נכבד. כספי שיקול עמד ההכרזה מאחרי
 •שאירעה בעת היה הפאשלה שיא אך
לפ חדלו והמיקרופונים טכנית, תקלה
בצי שירה בו־במקום לאלתר במקום עיל•

 מייד אריק נמלט דומה, משהו או בור
 נסים כשבעיקבותיו מאחרי־הקלעים׳ אל
 כעכברים — המלווה הלהקה אנשי כל

טובעת. 'מאונייה
ה תיקון על בוזבז מהערב ניכר חלק
•ש שהרפרטואר כך הפסקה, ועל תקלה
 לאריק כדאי בכמותו. דל היה לקהל הוגש
ש הלקח את וללמוד זיכרונו, את לחדד
 באותו זוהר אורי חברו את הקהל לימד
 בעזרת רק האם •שנים. כמה לפני היכל,

מש זה •שאין אמנים ללמד ניתן עגבניות
 הקהל של האינטליגנציה את לשים תלם

? ללעג
 חולון (חואר), שגב שדדי

? חוצפה או רצח - ההפרות
 דבריו על בשתיקה לעבור ייתכן לא

 התורתית, הדתית מהחזית גרוס ח״כ של
 חוק- על הדיון בעת בכנסת, האשים אישר

 בנבזות אלוני שולמית ח״כ את ההפלות,
 אשמה ילדים, ברצח — ורע אח לה שאין

מא ומתי ושותפיהם. הנאצים את המזכירה
 זמן מאשים? שהוא במה גרוס אותה שים
 לורנץ, ח״כ שחברו־לסיעה אחרי קצר
הא עקב חופיש־העיתונות הגבלת את דרש

ולשון־הרע... פרובוקאטיביות שמות
ב מהדהדים ועדיין היטב, לנו זכורים
 ח״כ-לשעבר של וזעקותיו איומיו אוזנינו,

 שנים, מיספר לפני התורתית״, מ״החזית
 !״יישפך ״דם :בניתוחי־מתים הדיון בעת

הכנ יושב־ראש של דרישתו גם לנו זכורה
 ח״כ מאותו ז״ל, ברקת ראובן ,,דאז סת
 הח״כ של סירובו לנו וזכור יתנצל, כי

 והצהרתו (!)היושב־ראש דרישת את למלא
 על־ידי להינזף לו איכפת לא כי בפומבי

 ב־ זמן באותו שישהה כיוון היושב־ראש,
חו״ל...

 החוצפה את לעכל מסוגלת אינה הדעת
 ברגל הרמיסה ואת ומידה שיעור ללא
 מידי מי? ומידי האדם. זכויות של גסה

צעי בחורים להישאיר כדי הלוחמת סיעה
 מילחמה, בעת בבית מאנשי־שלומה רים
 עבורם. ליהרג נצא ושכמותי שאני כדי

 שוח־ יוסל׳ה הילד בחטיפת שתמכה סיעה
 אחרים מאשימה — הוריו מידי מאכר
ילדים. ברצח

קריית־שמואל, פרידלר, שאול
חיפה
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