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 חדשות דירות למחירי מסווג מדריד
 השוואתית בצורה מציג ישובים. לפי

ה חברות של דירות מחירי  בכל בניי
הארץ.

ע פי הו
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מכתבים
הגשבח פינוקי!

 שלקראת עומר, ודן עתליוז
 סיפרי- את סקרו הספר שבוע

 של (.נמר בעברית הילדים
),2387 הזה" .העולם נייר",
אחת. יצירה שכחו

א שהתרגום דומני ל מ  היחיד ה
 המקור מן שנעשה פינוקיו, של

 נקדימון של תרגומו הוא האיטלקי,
הזכרתם. לא אותו ודווקא - רוגל

צה־ל שפירא, אמנון

פוליטי אונס
 חברי- של יד הרמת האם

 בגולן, הדרוזים הפנה הכנסת
לישראליסז סוריה, אזרחי

 אין הבין־לאומי המישפט מבחינת
 גם ישראל, ממדינת חלק רמת־הגולן

 באופן זה איזור סיפחה ישראל אם
 חוקי, יהיה שהסיפוח כדי חד־צדדי.

תנאים. כמה להתקיים חייבים
כזה. בצעד בידלאומית הכרה •
 הגובלות המדינות של הסכמה •

וסוריה. ישראל — באיזור
 את לקבל התושבים הסכמת •

והאזרחות. הסיפוח
 האלה מהתנאים אחד לא אף

 רמת־הגולן של מעמדה ולכן התקיים,
 המערבית. הגדה של למעמדה שווה

הדרוזים על כי בג״ץ, קביעת אפילו
גרי ציירת

לשטויות! זמן לו אין

לביא רפי של יצירה
י דומה לא -

גרי רות של יצירה
- דומה

 תשנה לא ישראלית, נתינות לקבל
זו. עובדה

 מיש־ קשרים יש רבים לדרוזים
 וזיקה פוליטיים כלכליים, פחתיים,
 אונס נסיון ולכן לסוריה, מדינית
פוליטי

לבוא. לעתיד בעוכרינו, רק יהיה
תל־אביב יהב, דן

מריבה תמונות
מבקר כי טוענת הציירת

שלה. יצירה העתיק האמנות
 מוצגות גיבעוו נעמי בגלריה

 רפי של עבודות לתערוכה בכניסה
 אורכיים מפסים העשויות לביא,

 ואריאציה בפירוש שהן צבע, ונזילות
 ציורי, של לסקיצה) יותר (דומה

 בספטמבר הציירים באגודת שהוצגו
 צבע־ סידרת הכותרת תחת 1981

לא־צבע.
 היה שלא לטעון יכול לא לביא רפי

 בא הוא היה. הוא כי שלי, בתערוכה
אמנות. כמבקר

כך, על לביא רפי עם לשוחח ניסיתי

 זמן לי ב״אין שנייה תוך אותי פטר והוא
עסוק." אני לשטויות.

 תל־אביב גרי, דרתי
 ראה דומהי לא או דומה •

היצירות. שתי של גלופות

לברא - גנב סוף
בהס חשוד בן־ציון יהושע

 להתחמק כדי הון, תרת
 שהוטל הענק הקנס מתשלום

שנים. שמונה לפני עליו
 אפשר האחרונות, ההתפתחויות לפי
 לכלא, יחזור בן־ציון שהגנב לצפות
בגין. מנחם לו שסידר החנינה למרות
 משש נהנה הוא לפחות נורא. לא
 דן שהוא האנשים בעוד חופש, שנות

 צבאי, שופט כששימש עולם, למאסר
 הם אחד. חופש ביום אפילו זכו לא

החומות. בין לו מחכים עדיין
בת-ים שסיגל, תרצה

בהתיקחה תיקווה יש
ב מיסעדה לבעלי תודה

תל-אביבית. הדרום שכונה
 האישיים, מיסמכיי ובו תיק, שכחתי

 במיסעדה חשובים, דברים ושאר כספי
בתל״אביב. התיקווה בשכונת לוי

 הגר חבר לשם שלחתי למחרת
 חזר הערב באותו ועוד בתל־אביב,

 ממנו שנגרע מבלי — התיק.לידיי
דבר.

 רואה הייתי האם בשאלה: הירהרתי
 אותו שוכח הייתי לוא בשנית, תיקי את

תל־אביב? בצפון במיסעדה
אילניה(סגירה) גילן, גדי

לידיעת
ם1ר,דן אי ר

 דיג־ השולחים קוראיב
 מפד! מתבקשים תביהם
 אר־ לבתוב בקצרה, אותם

 ברווח במכונת־כתיבה תם
 בלבד האחד צידו ועל בפול
 תינתן עדיפות הנייר. של

 למים־ תמונות למצרסיב
תביהם.
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