
החקלאות משרד
קולנוע

סרטים
ורומזות הסוז־כריעו
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 בשיתוף נערך ההוזלות מבצע לצרכן, חלב מוצרי עשרות הוזלו א׳ מיום החל
 החל לצרכו מקסימלי מחירים בצו נקבעו החדשים המחירים המחלבות. עם

מוגבלת. בלתי זמן לתקופת הוא המבצע .10.8.75 א׳ מיום
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מכצע מחיר ישן מחיר
לצרכן לצרכן :חריצים

16.20 18.00 ק״ג ק מ ע
16.80 19.50 ק״ג חלב גוש
15.00 16.50 // גלבוע
21.00 23.50 /; העמק טל

פריסות
4.00 4.30 גרם 200 חלב גוש
3.60 4.00 גרם 150 אמסטרדם
5.00 5.50 גרם 200 העמק טל
3.95 4.40 גרם 150 העמק טל

:חפיסות
4.00 4.20 גרם 200 עמק

חריצים:
27.00 32.00 ק״ג גלעד
23.50 (24.50) 32.00 // גולן
29.75 35.00 // גליל
27.00 34.00 בשן

:חפיסות
6.50 7.20 גרם 200 גליל

פריסות:
6.50 7.50 גרם 200 בשן

ס 1 א ר ט ש

18.55 21.80 ק״ג מירון
4.05 4.60 פרוס מירון

20.70 23.00 נהריה

ת ו ד ח ו א ה - מ ר ט ת ו ב ל ח מ

16.65 18.50 ק״ג פאר - טירן
18.90 21.00 הדר - ערד

ר י א מ □ י ח א
22.50 25.00 ק״ג יצחק בית גבינת

ד ת □ ו ב ל ח מ ה
0.90 1.10 חמוצה שמנת
0.60 0.65 בשקית ליטר 0.200 שוקו
1.45 1.60 בשקית ליטר 0.500 שוקו

 למשרדים הנ״ל המוצרים של מחיר הפקעת כל על להודיע מתבקשים הצרכנים
והתעשיה. המסחר משרד של האזוריים

ן פ ת מ ר ל ט י י ח ל

 מלפפונים. בסימן עומד הישראלי הקיץ
 טשרת־הדיברות, פוליאנה, הנאווה, גבירתי

 ועוד ודלילה שימשון העליזים, שיקאגו ימי
לאיוורור. המחסנים מן הוצאו באלה כיוצא

ו תוסס האמריקאי הקיץ זאת, לעומת
 ואולי בלתי־רגיל, באורח השנה משגשג

 ניתן הזמנים מן שבזמן בכך להתנחם אפשר
ה המעדנים מן כפה לטעום כאן גם יהיה

 של שובו למשל, כמו, שם היום מצליחים
 של בדמותו סלרם פיטר עם הוורוד הפנתר
 עם שמפו או < ,השלומיאל קלהו מפקח
 ראשי המעצב כספר־אופנה באיטי ווארן

או מיטתו. את עימן וחולק מעריצות

כמדען דרייפום ריצ׳ארד
היצ׳קוקי מותחן

שיידר ורוי שאו רוכרט
קינג־קונג של יורשו

 להיות ניומן פול חוזר שבו בריכת־השחייה,
 פרשת־רצח החוקר הארפר, הפרטי, הבלש
וודווארד. ג׳ואן אשתו, מעורבת שבה

 מעל אולם, שוכר־יקופות. הכריש
ב האמריקאי הקיץ עומד לכולם, ומעבר

 שובר־ האחד, אחרים. סרטים שני סימן
 להשתחוות ייאלץ הסנדק שאפילו קופות
ל הצליח אשר סרט־יוקרד. השני, לפניו.
ו הבלתי־מסוייגת התלהבותם את עורר

אמצעי־התיקשורת. כל של הקולנית
 ה־ העיבוד מלתעות, הוא שובר־הקופות

 ענקי, לבן כריש אודות לרב-מכר קולנועי
 מחופיה באחד במתרחצים שמות העושה

 אנשים, שלושה מיזרח־ארצות־הברית. של
 (שותפו רוי המקומית, המישטרה מפקד

 המדען שיידר, הצרפתי) בקשר הקמן של
 דריי־ קראביץ) כדורי יותר (הידוע ריצ׳רד

 יוצאים שאו, רוברט וצייד־הכרישים פוס
הקטלנית. במפלצת להילחם
 אמריקאי ״אפום לסירוגין שכונה הסרט,

ק/ מובי ברוח  המיגדל נוסח ״אסון־טבע רי
 של ו״יורשו היצ׳קוקי״ ״מותחן הלוהט״,

ל־ הראשון בחודש כבר גרף קינג־קונג״,

1930 חזה העולם




