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 של הוזלה הגדלים כגר
לצרכן אגורות 8.0

 מוכן קפוא צעיר פטם
 עוך*, מגא תנועוף,

 מעולה מיוחד עוף
 חבילות הודו הזה

12.00 חבילות זדותחתון
 הצרכניות (באגודת טרי בקר בשר

 ל״י 3.00 של הוזלה בלבד)
לצרכן לק״ג

 ליחידה
0.90 
1.05 

לק״ג ל״י
17.00
19.00
17.00 
17.50 
18.40

הנחה 20ס/ס

 ממ״ל 170 חמוצה שמנת
גרם 100 המאה
 ג פאר — טירן

 העמק טל
 ק״ג הלב גוש

מירון
 הדר — עדד

מותכות גבינות

ק״ג ל״י לצרכן
3.40 משובחות עגבניות
1.40 גזר
1.00 צנון
0.95 כרוב
1.80 חריטים תפוא״ד

ארוזים חדשים תפוא״ד
2.05 צהובה) (אריזה
1.40 בתפזורת תפוא״ד

1.65 אדומה) (אריזה ארוזים תפוא״ד
2.20 בצד
2.35 (ירושלים) ארוז כצל
1.30 י סלק
1.35 תפוזים
1.30 אשכוליות
2.10 לימונים
3.45 בננות
4.40 5.5 ספדונה אגסים
3.40 5.0 ספדונה אגפים
4.85 7.0 אלכסנדר גרנד
4.45 6.5 אלכסנדר גרנד
3.1)5 6.0 אלכסנדר גרנד

כסיף
 ׳לא באריזה הדג משקל — בקרה

7 50 ליחידה גרם 250מ־ פחות
 עשוי אחיד פרום — בקלה

 פחות לא שמשקלם מדגים
8.80 גרם 360מ־
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דשומרי־הראש בית״שימוש
 מישפחת של הפמליה יורדת כאשר

ש בביתם ומתגוררת לתל־אביב, רבץ
 נאלצים בנווה־אביבים, רבינא ברחוב

 לעשות ראש־הממשלה של שומרי-הראש
 בית־שימוש מהוסר בחוץ, צרכיהם את

 של סירובה בגלל השאר, בין — מתאים
 זאת לעשות להם לאפשר רבץ הגברת
בביתה.

 חייבים מדוע נכונה, זו ידיעה אכן אם
החשו עבודתם את לעשות אנשי־הביטחון

 כמו־כן, סניטריים? תנאים שום בלי בה
 ראש־הממשלה של למישרדו אץ מדוע

 במייוחד מפואר לא מיבנה לבנות כספים
לנזקקים? כבית־שימוש שישמש

 ייאלצו שאנשי־הביטחון טוב, יותר מה
מתאי תנאים מחוסר פתוח שטח להסריח

■ השכנים? את יטריד וזה מים
 נכונה הזו הידיעה אם לבדוק אבקשכם

במציאות. אחיזה לה יש ואם
תל־אביב אלמוני,

 ל־ לשלות טרח האלמוני הקורא •
 ״שמועה״ אנונימי, כמיכתב הזה, העולם

 בהעולם מבוססת כידיעה שפורסמה —
).1954( הזה

חופש־חבימוי של צרותיו
 של האחרון הגיליון את פתחתי אתמול

 ארוכה תקופה לאחר ),1958( הזה העולם
 ■וגיליתי באשמתי), (שלא בו עיינתי שלא
 ״כלא- שנקרא מדור חדשה: ציפור שם

 ניב, קובי של שמו הופיע ומתחתיו שש.״
בשמו. לחתום כדי אמיץ די שהיה

 אליך. מופנה זה מיכתב ניב, קובי ובכן,
 שנאתי תמיד יניב. האדון אותך, שונא אני

 ״מבשרים״ הרבה כבר ידענו נביאי-שקר.
 ראש״ ״ניפוח לנו לעשות שניסו כאלה,
 בלי הוא ואתה בעיתונות, מדורים בעזרת

שבהם. הבינוני ספק
 אורד לכל בפישוק־רגליים עומד אתה

 לבוש כשאתה כולם, על ומשתין שלד הדף
 מכפי בהרבה הגדולים ומילים ברעיונות

ליצן! אתה ניב, קובי מידתך!
 מפי להגיד לך שיש מה את שמענו

 זה. את יודע בטח ואתה ממך. טובים
 אומר שאתה משום־מה, נדמה, לך אולם

 אתה כך פשרות. ללא יותר, חזק זה את
קור של מסויים שסוג בטוח להיות יכול
או אותך עושה וזה אותך. יבין לא אים

בעיניהם. לאינטלקטואל טומטית
 בוטנים, למכור ללכת לד מציע הייתי

 חופש-הביטוי שבה במדינה אנחנו אולם
 מנצלים מעטים שכה חבל מה קדוש. הוא

 עושה מהם שחלק חבל ומה זה. חופש
' בדרכך! זה את

 צה״ל צדיק, תרצד

צו־־מילואים החזרת
 את הזה, המיכתב עם יחד החזרתי,

 24 של לתקופה לשירות־מילואים הצו
 מתוקף מארם. לחודש אלי שנשלח יום,

 מינד רשאית ליחידתי, שהוענקה הסמכות
 לשירות אנשיה את לגייס זו יחידה קדת
להש עלי 1975 במארס בשנה. יום 90 של
 צו־ את מחזיר אני מדוע יום. 90ל״ לים

להבא: לשרת להמ-שיך ומסרב הקריאה
 שנה למדעי־המדינה סטודנט בתור .1
 לימודי נפגעו חיפה, באוניברסיטת ג׳

 הייתי .1973/74 בשנת ממושך גיוס עקב
 למדע- מהחוג ימים. 163 בסך־הכל מגויים

 להוציא עזרה, שום קיבלתי לא המדינה
 ל־ ניחן לא משובש. בכתב הרצאות כמה

 שלהם המייוחדים במועדים לבחינות לגשת
זכאי. הייתי

 יוסף פרופסור ראש־החוג, של טענתו
 טליקטר, ד״ר הבי.איי., ויועצת נדבה,
 בתנאי לעמוד כדי די עשיתי שלא היתה

 שאני לכל, נוסף טענו, הנ״ל המעבר.
 הן כוזבים פרטים שמסרתי בכך שקרן,
לימודי. מצב בדבר והן גיוסי בדבר

 בהנדסה עוזר־מודד בתור עובד אני .2
 ל״י 1200כ־ בממוצע ומרוויח אזרחית,
 לשלם סירב לביטוח־לאומי המוסד לחודש•

 שירות־ רצף לי שאין בטענה תגמולים, לי
חודשים. שלושה של מילואים

 מה לשם :שאלות כמה לשאול ברצוני
 לשם ? נפגעות זכויותי אם מגויים, אני
פוג גיוסי שעקב אנשים על מגן אני מה

 בדברים לי לעזור מוכנים ואינם בי, עים
החוק? מכוח לי המגיעים
 היתד, לא מתלונן אני שעליהם לאלה
 מעליהם. הגנתי את בזה מסיר אני תשובה.

 כרץ, אדקנה (מיד.) רכ״ט 974017
חיפה ,,ג מדעי־החברה

1960 הזה העולם14


