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 אנגלית ו/או עברית
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הבתולה
שערים?? ממאה

עצמת!! הבתולה מספרת כך על
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5 בעמוד מודעה ראה

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 — אחר בעור לחיות נאלץ אשר בן־אמוץ,
 גזענים על־ידי שהומצא מושג של עורו
(העולם הצברים חדש, גזע להם יצרו אשר
)!1599 הזה

אנו ערכים סולם היה ז״ל ליהודי־רובנו
 לבית־אבא. להתנכר היא תנועת־עניות שיים.

 יותר תברח קיימים. ׳מדברים לברוח אי־אפשר
יותר. תתקרב — רחוק

גבעתיים גיכלקה, חיה

מיבאניים רישומים
 תל־ בגאלריה הציג שוב ברנשטיין משה

 שנה 20 מזה מוצץ זה אמן אביבית.
 ברישומיו היהודית, העיירה של לשדה את

 אישיות התקפות על כתגובה המיכאניים.
 מפרסם הוא עליו,
 אשר קול־קורא, שוב

 אי־ההבנה בו בולטת
היום. של לאמנות

 אינו העולם אך
 אינה וישראל גטו,

 חלק אלא בודד, אי
המע התרבות מן

להת אפשר רבית.
ה הציור עם ווכח

 אי־אפשר אך מודרני,
 באבסטרקט להילחם

 המכרעת שהשפעתו
 בשנות בבר נעלמה

 אם העולם. מן 50ה־
 אשמח — עדיין זאת יודע לא ברנשטיין
ספרים. כמה לו להשאיל

תל-אביב צייר, פיינגרש, עודד

ישראל פרם
 של מאבק יש פרס כל שמאחרי ידוע

 את רוחצת אחת שיד וידוע אחרי־הקלעים;
 מה אך !השנייה
 לציון הוועד שעשה

למדינה, 20ה־ שנת
ופיסול, לציור בפרס
 של גבול כל עובר
וטימטום. גיחוך

 הפרס את נתנו
 לכל !הלועג לאדם
באמ אנושי ביטוי

האידאו־ לאחד נות,
זו, קבוצה׳ של לוגים

 ׳מאמנים המורמת
 והרגשה חסרי־צורה

דנצי־ יצחק לפסל —
גר.

 שאיי שערורייה הוא לדנציגר הפרם
 למדינה. 20ה־ לשנת סטירת־לחי עליה, כפרה

כאלה! דברים שעושה לוועדה בוז
תל-אביב צייר, ברנשטיין, משה

דיין של האחות
 של סיפורה את קראתי עכשיו רק

 דיין משה בשר־הביטחון שטיפלה האחות
 ).1597 הזה (העולם תל־יהשומר בבית־החולים

 מתייחסת האחות גם האם א) להעיר עלי
שנימצא טוב (ב) בטבעיות? שלה לצרכיה

 (ג) סיר. לשר־הביטחון שיגיש מי תמיד
המת בממשלה אחד שר לפחות שיש טוב

 שיש סוב (ד) בטבעיות. לצרכיו ייחם
בטבעיות. כזה לסקום המתייחס עיתון

פתח־תקווה כן־יוסף, אברהם

במערומיו השלום
 מופיעה בו השלום, הצגת את ראיתי לא

 הסבריה את קראתי רק העירומה. עופרה
 מתפשטת שהיא ),1599 הזה (העולם היפים

 והשלום.״ האמנות למען ורק ״אך
 על עומדת אני להיפך. השתכנעתי. לא
 לתגבר נועד עירום של הזה העסק שכל דעתי

 ולסייע הקופה את למלא הפירסומת, את
עוטרה. של האישית לקאריירה
 בין קשר יהיר״ ,ולא היה, לא מעולם

 איברי־גוף. חשיפת לבין — ואמנות שלום
״פוי״! — אומר אני לכן

 ״בגוי- הניסיון על אלא העירום, על לא
המלך.״

חולון כר־דג, ישראל

ברנשטיין

פיינגרש

 מפתנה אשר חג׳יבאני, רחל הקוראת
 הזה״ ב״העולס התפרסם לכפה" ״עזרה
למע בדחיפות להתקשר מתבקשת ,1597
עבו תרם הקוראים שאחד מכיוון רכת,

ל״י.! 100 רה

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1601 הזר! העולם8


