
מכתבים

כוכר

ת ע צ ? ה ם כי כ ת
 העמוק צערה אה מביעה ״איחוד״ אגודת

 מיום ישראל ממשלת ראש הודעת על
 את תוקף בכל דוחה הוא בה ,11.10).11

ה של הבחירה חופש על התככים ,.הצעת
 קבלת וביז לישראל שובם בי! שליטים״

 ושיקומם פיצויים
אהרים. במקומות
״איחוד״ אגודת

 מז מתעלמת אינה
ו המרובים הקשיים
החמורות, הבעיות

הבטחוניות, ביחוד
ב בפתרוז הברוכות

או הפליטים. עיית
מאמינים, אנו לם

 אצל ישתרר שאם
הנוג הצדדים כל

 טוב רצו! בדבר עים
 מאות להעביר וכן

 לחיים שליטים אלפי
 חיי פרודוקטיביים,

 שלום שוחרי אזרחים
 ונם ערב במדינות
 אז ישראל, במדינת

שלום של בדרכים האלה הבעיות הפתרוז הדרכים יימצאו גם
 ■יחכז לא הערביים הפליטים בעיית פתרון

 כל של טלא פעולה שיתוף על-ידי אלא
הפליטים ערב״ מדינות ישראל, הצדדים:
 של בדרר יתחיל הפעולה שיתוף ותאו״ם.

 אשר טוטחים, של משותפות ועדות הקמת
 של הביצוע ודרכי התכניות על יחד ידונו

קונסטרוק גישה ״סתור הפליטים שיקום
שילדו. (האמר- וריאליזש״ צדק של וברוח טיבית
 מדינת אל ״איחוד״ אנודת פונה לכן

 בקריאה יחד נם ערב מדינות ואל ישראל
 ש־ כפי הנוכחיות, עמדותיהן את לשנות
 ולהסכים ונשנות, חוזרות בהצהרות הובעו

 שיתוף של בררר הפליטים בעיית לפתרון
 העולם אומות כל אל הדדית: והבנה פעולה

 ־3 הנוגעים הצדדים בידי לסייע בקריאה
 פתרון למען שברשותן, האמצעים בכל יבר

 כצעד הערביים הפליטים בעיית של מוסכם
ה במזרח אמת של שלום לקראת ראשון

ירושלים ברבר, מ. ס•
במחתרת דא

 יצחק מר של מאמרו על להשיב ברצוני
 (העולם קרקס?״ או — הספרים ״ספר שלו
 נוכח להיות הזכות לי היתה ).1255 !.זה

בירו שנערכו המחוזיים החידונים בשני
ב העניינים מהלך בנלל רק ואולי שלים, ה שהתבטל חידון
 מקרוב לראות לכתי

השני. החידון את
לו מתבייש איני

 בקול: ולהכריז מר
ה בין הייתי אני  ואולי — ראשונים

 שקרא — הראשון
 לעבר ננאי קריאות

ה וכבוד שלו מר
ה ועליתי שופטים,

ל הנמה על ראשון
 אני החידון. אחר

 לראשי, כיפה חובש
מאור הייתי לא אד
 ״מחתרת" בשום גן

 אדם של להדחתו
 ״אולי דתי. שאינו
 לשמה שלא מתור
 וטוב לשמה,״ בא

דתיים. שאינם אנשים נם בחידון שישתתפו
 לראשו כיפה חבש לא לוריא השופט גם
ש פי על אף עליו. התלונן לא אחד ואף

 שבזמן סנל, שמואל מר עשה יפה לדעתי
 ואחר-כך לראשו כיפה חובש היה שנשאל,
מורידה.

בת־ים ותיק, אהרן
ם רי ה ם סו רי י צי מ
 צבר שמעון של מאמרו את לקרוא שטחתי

 ).1257 הזה (העולם באמנות המסחר על
 לציין צבר שמעון ידידי שכח מה משום
 לצייר אשר הנחות. בכמה וטעה פרטים כסה

 טעם או אסכולת לפי לצייר הנאנס המסב;,
 ואולי — לצייר נאנס נם ודאי ניו־יורק,

 לפי מזוקנים, ויהודים חלוצים — צייר אף
.,אל־על". או ״צים״, התיירות, משרד הזמנת

 חוסכת שנלריה להזכיר, שכח צבר שמעון
הלקו עם ועניינים וטרדות ריצות טהצייר

התמו נודל לפי המחיר לשיטת אשר חות.
 מידה ישנה האם — הנקודות) (שיטת נה

אחרת? אובייקטיבית
 אומרים הייתם מה
 תמונה נמכרה לו

 בעל של טעמו לפי
הגלריה?
 של לטענותיו אשר
שהת צבר שמעון
 האבסטרקטיות מונות
לספ־ יותר טובות

 לקחת די קולציה,
 אולם של קטלוג

 (הבורסה ״דרואו״
 לעסקי הפריסאית

למ אפשר תמונות).
 80ל4־70טל שם נות

פיגורטי ציירים
ל אני חושב ביים.

ה את לחלק ילדותי
ל הפלסטית אמנות
ו־ פיגורטיבי סוגים

 אמנות הוא היחיד הקריטריון אבסטראקטי.
 מימי שממנה, — נרועה ואמנות טיבה

חסר. לא ימינו, ועד מתושלח
הראשו הפעם זו אישית: מחטאה ולבסוף

 שטעון אצל רמה בעל ציור אני שרואה נה
 ואולי — השתדל בקו, המשיר התאמן, צבר.

 חסוחרים מועדו! למועדוננו, להתקבל הצליח
המצייר׳*. הצעירים

בת־יס תושרקין, יגאל
 תומר־ לצייר סודה ״אני צבר: שמעון השיב

וי שיבוא ומקווה המחמאה, על קין  וגס י
לנך.״ ראוי יחיה תומרקין

ותיק

תומרקין
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החולף הזמן את עצור

 בר־ חייך: של ממאורעות־השיא בלתי־שביר תקליט לעצמך תכין
מקלי אנו וכר. ישיבות שירה, וילדים, הורים קולות חופה, מצוה,

שלך. מהסרטות גם תקליטים סרט. על גם טים
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המין מחלות
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זיירמן מרדכי הד״ר מאת

12593 הזה העולס


