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החקלאות כחשרד

 מעולות עגבניות
 מעולים מלפפונים

גזר
חדשים תפוא״ד
חורפיים תפוא״ד

(ארוזים)
חדשים תפוא״ד
(ירושלים) ארוזים

יבש בצל
(ירושלים) ארוז בצל
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עונות:

 אפילים — ולנסיה
 אשכוליות

בננות

קפוא צעיר פטם
לבישול מוכן

 עוף, טנא תנועוף,
 מעולה מיוחד עוף

חבילות הודו חזה
(קפוא)

1.85
1.65
3.45

7.50

10.50

16.00

כסיף
 אחיד פרום — בקלה

 שמשקלם מדגים עשוי
גרם 360מ־ פחות לא

6.50

8.80

1

מכתבים ,
)9 מעמוד (המשך

לק ינסה הפצועים. על ברשימתי שכתבתי
שנית! רוא

 ובעל־ בכתב תגובות אלי הגיעו אגב,
 שהן חבל דברי. עם מלאה הזדהות על פה,

דו רק אצרף לפרסמן. ואי-אפשר פרטיות
אחת: גמה

 בהעולס הרשימה את קראתי ״צפירה,
 חזק זה שותקים.״ עדיין ״הפצועים :הזה
 הרשימה את הראיתי הלב. את וקורע מאד

 באמצע לתת הרעיון ולשאר. להדם גם
לג ,בואו מודעת־הפירסומת את הרשימה

מוצלח.״ — החרמון׳ בשלגי לוש
ה ר תן, צפי מ שריד י

? יצא מה על ף צ ק ה

 יום־העצמאות בגיליון לקרוא היה מפליא
 את טלוויזיה במדור ),1963 הזה (העולם
 כה ביקורת יום־העצמאות.״ ״אסון הידיעה

 היה שאמור מופע על מראש, קטלנית,
 כאילו דומה ? ישיר בשידור מועבר להיות

להיות. עומד מה מראש הכתב ידע
 הנדיבה וההצעה הבלתי-מובנת, הארסיות

 של גוסף בסרט — כתחליף — לצפות
 אינה הערביות, בתחנות דומיו או קוג׳אק

 עם ולא הביקורת הגינות עם לא מתיישבת
 של לתוכניתם בזמנו שהענקתם הצל״ש
אלמגור. ודן הכהן אליהו
 כלשהו קרדיט להעניק היה הראוי מן

 שידור לאחר כיום, השניים. של לעבודתם
 בחיוניותה, כולם את שהקסימה התוכנית
 ב־ להודות ההגינות מידת אתכם מחייבת

קיצפכם? יצא מה על — ובכלל טעותכם.
, א. ן מ מ י רמת־גן נ

 את ותיקן בשיקול, טעה הזה העולם <•
 התוכנית לעורכי צל״ש בהענקת המעוות

השידור. אחרי

 על שנפלה האחרונה הצרה בעיקבות
חדשות, מעטפות־דואר בדמות ראשינו,

בלתי־כשרה מעטפה
— רבים צרת
בלתי־כשרה מעטפה

— רבים צרת

כשרה מעטפה
חצי־נקמה

 רוע-הגזירה, את לעקוף פשוט פיתרון הרי
חיסכון. תוך

 הישנה המעטפה את מקפלים פשוט,
 ב- ואז השירטוט), (לפי נמוך יותר קצת

 החדשה המעטפה לפתע מתאימה דרך־פלא,
החדשות. לדרישות

תל-אביב כר־דיין, רן

? צל״ש לתוצרתרהוין

 הכתב מציין )1962( הזה העולם בגיליון
 העניק הפועלים בנק כי שלכם הכלכלי

 המאזן פידטום לרגל במסיבת־העיתונאים
 שבנק בעוד פארקר, עט — כשי השנתי,

 מוסיף, והוא גלובוס. עט רק הגיש לאומי
 לראות יש הבנקים שני בין בתחרות כי

הפועלי. למוסד נוסף הישג בכך
 מתוצרת- העט עם לכתבכם לו יבושם

 שבועונכם מקצה כיצד תמהני אך חוץ,
זו. מעין תפלה לידיעה שטח

תל־אביב טל, אליהו
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