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 מעורות עגבניות
גזר

 חדשים תפוא״ד
 ארוזים ישנים תסוא״ד
 חדטים תפוא״ד

 (ירושלים) ארוזים
בצל
(ירושלים) ארוז בצל

 אפילים ־־ ולנסיח
 אשכוליות

בננות
 6 גודל גליח תפוחי
6.5 גודל גליה תפוחי

 7.50 לבישול מובן קפוא צעיר פטם
 עוף, טנא תנועוף,

10.50 מעולה מיוחד עוף
6.00 (קפוא) חבילות הודו חזה

.2.00 (קפוא) חבילות חודו תחתון

 עשוי אחיד פרוס — קלדז
 פחות לא שמשקלם מדגים

גרם 360מ־

0.90 ממ״ל 170 חמוצה שמנת
1.65 גרם 100 חמאה
17.00 ק״ג פאר — טירן

19.00 ק״ג העמק טל
17.00 ק״ג חלב גוש
18.40 ק״ג הדר ערד

17.50 ק״ג מירון
. מותכות גבינות

הנחה 20ס/ס שונות) (אריזות
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6.50 כסיר

במדינה
)17 מעמוד (המשך
 ד,יו כי מזכיר /,מדיניים ״חיוגים מילים

 וביו ישראל בין מצויינים יחסים קיימים
 סיהאנוק, של שילטונז בתקופת קאמבודיה

 וכ-0 על-ידי שאורגנה בד,פיכה שהופל לפני
ה לפלישה כהכנה האמריקאית, נות־הביון
מומ פעלו אז עד לקאמבודיה. אמריקאית

 וממשלת בקאמבודיה, רבים ישראליים חים
 מיבצעי- את יפה בעין ראתה קאמבודיד,

הישראליים. הסעד
 יחס לפתע סיהאנוק מגלה מדוע כן, אם
לישראל? עויין

 שאנשי ייתכן כהודאה. שתיקה
ל התשובה את מוצאים היו מישרד־החוץ

 אילו או — טוב זיכרון להם היד, אילו כד,
שר־ד,ביטחון. של ראיונותיו את לקרוא נהגו

 כתב ריאיין שבועות שלושה לפני
 פרם. שימעון את גולדשטיין, דוב מעריב.
פצצה. גולדשטיין פוצץ הראיון במהלך
וב אפריל ״בסוף פרם: את שאל הוא

האמ המימשל כאשר ,1970 מאי ראשית
 ב־ הקומוניסטים הפצצת על ציווה ריקאי

 ארצות- עם ישראל תיאמה קאמבודיה,
טיי- של מציאותם על הודעתה את הברית

גולדשטיין כתב
ולנוח קאמבודי להרוג

ה הגברת ועל במצריים, סובייטיים סים
 זה התיכון. במיזרח הסובייטית מעורבות

 והכוונה לשותפות־אינטרסים, ביטוי היה
ה על הקונגרס ביקורת את לרכך היתד,

בקאמבודיה.״ הפצצות
 הגיב ולא לדברים, האזין פרם שימעון

כ ״שתיקה פירושה כזאת תגובה עליהם.
הודאה.״

 כי נודע כאשר שלא־תיסדח. זוועה
 קאמ־ בהפצצת פתח ניכסון ריצ׳ארד הנשיא
 בארצות־הברית. עצומה סערה קמה בוריה,

 גם אלא הגדולה, תנועת-השלום רק ,לא
האמרי הציבור של אחרים ניכרים חלקים

 ב- זו חדשה אמריקאית בהתקפה ראו קאי׳
הפרש טובי שלא־תיסלח. זוועה הודו־סין

 למיל- גורמת ארצזת־הברית כי הבינו נים
 בין בקאמבודיה. עקובה־מדם חמת־אזרחים
יהודיים. אישים בלטו ראשי־המחאה

הי בדבר הישראלית מיתקפת־התעמולה
 באה במצריים הסובייטיים הטייסים מצאות

 מעשי על המחאה חוד את להקהות כדי
 היתד, היהודים. דעת את ולהסיח ניכסון,

 ב- ניכסון של במדיניות פעילה תמיכה זו
 המישטר להתמוטטות שגרמה קאמבודיה,

 מיל- ולפתיחת סיהאנוק, של הנייטרליסטי
 זד,-עתה שנסתיימה הנוראה חמת־האזרחים

דם. של נהרות שפיכת אחרי
 בהתקפה עצמה את ישראל שיתפה בכך

 מצו־ יחסים על לשמור שהקפיד מדינאי על
 מסיהאנוק לדרוש קשה ישראל. עם יינים

כ הביתה חוזר שהוא ביום זאת לשכוח
 עוד יהיה לא שהפעם מד,-גם — מנצח

 רק אלא קאמבודיה, של הממשי השליט
 עבר הממשי השילטון סימלי. ראש־מדינה

ש הלאומית-הקומוניסטית התנועה לידי
ה מכונת־המילחמד, נגד במילחמה, ניצחה
ארצות־הברית. של אדירה

 האמא כמו הגיב הישראלי מישרד-החוץ
 בדיחה אינם שהחיים רק חבל היהודיה.
יהודית.
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