
שוב אחת מדרגה ח
ה מ קדי

!וילה או גג לדירת עברתם
לכם תספק 1־1.11.1־1.

לולייניות מדרגות •
ישרות מדרגות •
? למדרגות מעקות •
ם מתקפלות מדרגות •
0 שיפועיים חלונות •

 ושיווק •בוא,ייצור
 לקבלנים, המכירה:

וליחידים. ארכיטקטים

תצוגה: ואולם משרד
 ).79(פינתחנקין6עוזיאל חולון,

.03-886603 טל:

י מקוריות שסן תמונות ■
י0 ■ ^ ,י ״ י ׳, ' ■ ־ " ־ ^0

ענן 1ע _םגגון1 ( 111ג1נוע ■
 למסגרות מוטות ■
 הדפסים,רפרודוקציות ■
 מץזרה״ב ליטוגרפיות עודפי ■
 לילדים תמונות ■
 בגדלים מסגרות עם מראוות ■

 שונים וסגנונות
 לתמונות ■מסגרות
תחרותיים מפתיעים מחירים

ח ר : י ת ת כ ל י 4א ב7 י ב א ל ת 0:טלי 10׳ , 3 -6 5 7 1 1 2 ,6 5 7 0 0 1

̂י! '•ז-־י

לחייל טומב תן
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המערב ותרבות
גולד אמנון דנקנר, אמנון

הנ׳ורה. וריח ברג
 פעם מפנים דנקנר של הבליו

 חוסר אל תשומת־הלב את נוספת
 העיתונאים. ציבור של התרבות

 להעלות האיש שהצליח מה כל
ש כאילו מעצמו, רצת שבע —

 לרשימת מצטרף המשעמם סיפרו
 — שלו המערב תרבות כוכבי

 היינה- של מפוקפק שילוש היה
את להוכיח כדי איינשטיין־פרויד,

שפיגוזה ספרדיה לאם גן
מהלבאנט ולהתרחק בחצר להשתין

■בגין. תומכי על-פני עליונותו
 הגזענים אוסף כמו דנקנר, אבל

 תומכי להודות: מסרב בהארץ,
 עורכי־ הם ביותר החשובים בגין

סוה למיניהם, הגולדנברגים הדין׳
 סותרי ההורביצים, הקרקעות, רי

 היה לא בגין בלעדיהם המחשבים.
שנתיים. אפילו מעמד מחזיק

ל עתידים הם כי בחייהם, ידעו
מכוב בל־כך למיפלגוח השתייך

 העיקר ז חשוב זה מה אבל דות.
 לאם נולדו חבריו ושני שאיינשטיין

 לאם נולד וששפינוזה אשכנזיה,
ספרדיה.

תל־אביב כלק, גילה

 דנקנר אמנון של המראיינת
במו מתפארת )2375 הזה (העולם

 בזכות ומשתבחת הספרדי צאה
 כל בארץ״). דורות (״המון אבות

להת כדי לה, עמדו לא מעלותיה
 הגזענית המסכת על מעט עלות

 לי .קשה להיפך. הארץ. כתב של
 בכפרים הג׳ורה מריח להתפעל

 ובניגוד אופרת, היא הערביים,״
מש הייתי ״לא כפר־שלם לתושבי

״ש משום זאת, כל בחצר״. תינה
 ם- להתרחק משתדלים הרי אנחנו

הלבאנט״.
 לה המתאימה היחידה התגובה

בפסיכו ידוע כלל של ציטוט היא
 נוהג והמדוכא המושפל : לוגיה

 של והדימויים הנורמות את להפנים
המדכא.

חיפה מימון, יוסי

וואולוגיה

ד*ר1הע גראעווח
 מנחיגים מעתה יפונו כיצד

ז באש״ף
 פסול מונח הוא באש״ף״ ״אישים

 משום בוועד-המנהל, החליטו כך —
 מעורר. שהוא החיובית הקונוטציה

המנהי מעתה יכונו כן אם כיצד
ל להחזיר אפשר באש״ף? גים

 של המעודנים ניסוחיו את שימוש
 שימש שבה מהתקופה נאור, אריה

 ״מרצחים״ ברדיו: כעורו״החדשית
ל ו״רבי-מרצחים״ השורה לאנשי

ההנהגה. חברי
 על טוב, יותר רעיון לי יש

 אד הדו־רגליות: החיות מישקל
 ושימפג- לבכירים, — רנג־אוטנים

כידוע, הבאבונים, לזוטרים. — זים

! מ■ ע□ ר ב ד ל
 בלונדון השוהה ישראלי אני

 אולם באותו ונכחתי כתייר,
 ו\7£5\יד11^5יד£8ב-. ויפה עגול

ס, 11^1,1, ס ס א ד  נשאו שבו ץ־
 ואורי סארטאווי עיצאם מר דברים
).2374 הזה (העולם27.2.83ב־ אבנרי,

 בעיקר השתכנעתי, מכבר זה
 שהקמת בעיתונכם, לקריאה הודות
 המערבית הגדה בשיטתי מדינה

 — ירושלים שבירתה עזה, ורצועת
 באי- לבעיה הריאלי הפיתרון היא

 שביטחון־ישר־ השתכנעתי, זורנו.
ההת מאשר יותר מכך ייבנה אל

 הפלסטיני, העם של מקיומו עלמות
 שמתקרב מי בכל לירות ומהנוהג
 יש (כן, והולך. המתרחב לגבולנו

מנצי אחד ראיתי פלסטיני! עם
בו.״) נגעתי ואפילו אותו, שמעתי הבכירים, גיו

 דומים, מיפגשים על אבנרי אורי של דיווחיו את כשקראתי בעבר,
 הוסר זה ספק לדבר״. מי עם ״יש אכן אם הספק, בליבי נשאר

 מרשים, אדם הוא בו. וחזיתי סרטאווי של דבריו את מששמעתי
 הוא ממנו. הנדרשת היום־יומית הגבורה את כראוי מעריך ואני

בטוחים. לא מאוד בתנאים השלום למען לוחם
 בישראל כזה מיפגש לקיים יהיה ניתן שבו ליום מייחל אני

ערבית. בארץ או
לונדון נולן, גדי

סרטאווי לוחם־שלום
בו...״ ״נגעתי

 שונא. כל־כך לא דנקנר אותם
קור — המערב ותרבות והם הוא
בסוף־שבוע. עיתונים אים

פתח־תיקווה וייס, משה

 (פרויד) זיגמונד (היינה), היינריך
 לסימלם הפכו (איינשטיין) ואלברט

האשכנזים. של
 למצוא יש ביותר דחוף באופן

 הספרדית. לעדה רוחני מנהיג גם
 בנדיקטום — הטיבעי המועמד

(שפינוזה).
לא אלה שענקי-רוח רק חבל

 לציון משמשים הם כבר. תפוסים
אחרת. אוכלוסיה

 המדובר שאיו ספק, יהיה לא כך
בבני־אדם.

באר־שבע שסיר, רותי

 ערוץ פתיחת בדבר ההכרעה
 ושר-החינוך- נפלה, בטלוויזיה שני

 את בקרוב להגיש עתיד והתרבות
לממשלה. תוכניתו

 חופש על המאבק החל עתה רק
 לא היא שכן הכתובה, העיתונות
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