
ם י ב ת כ מ
 גם אך גבוהים, המחירים ומוצרי־עור.

משוו ואינדונזיה פאקיסטן הודו, האיכות.
 ובכל להפליא, יפים מוצרי־לבוש קות
 מינימום יש במערב־אירופה גדולה עיר
 הארצות מן מוצרים שמוכרים בוטיקים 50

הנ״ל.
תוצרת הממולאים הדגים שאת חבל כמה

קופל
היהודים אצל רק

 של במכולת אך־ורק לקנות אפשר ישראל
היהודית. השכונה

אנטוורפן קופל, אכריהס
אחת ברירה יש

 מזכיר — אליכם בפנייתי ציינתי לא אם
 המחלקה ויו״ר משל ירוחם ההסתדרות

 — אברהמוביץ אוריאל מיקצועי, לאיגוד
 שלא מכיוון זאת ״לכבוד״, המילה את

כבוד. לעצמכם השארתם
 רבות שפעל חבר־ההסתדרות, בתור

 בכך, מתבייש אני היום זה, גוף למען
 עומדים נכבד סד. מוסד שבראש מכיוון
והמשמ לתפקידם, ראויים שאינם אנשים

 שר־האוצר, בידי פלסטלינה כבובות שים
 מה ששכחתם ספק אין רבינוביץ. יהושע
 השנים בגלל וזאת ״עובד״, המילה פירוש

 אל לרדת מבלי לכיסאותיכם שנדבקתם
 סיבלו על מקרוב ולעמוד העובד העם
הרב.

העובד, של ענייניו את לקדם נבחרתם
 הכיסאות על שישבתם מאז למעשה אך .

 העמלים ציבור הפיכת למען הכל עשיתם
 לקבלנים, לעצמכם, רק דאגתם לפושטי־יד.
 וכל הסכמי־העבודה, ולהקפאת למיליונרים

 היא לכך הוכחה העובד. חשבון על זה
 הקנוניות בשרשרת האחרונה ־החולייה
 שבאה העובדים, ציבור נגד שנקטתם

 רק לא וזאת האחרון. בפיחות ביטוי לידי
 ועדי- מאות של דעתם אלא האישית, דעתי

שונים. במיפעלים עובדים
 אחת, ברירה רק שיש היא המסקנה

 לאנשים מקומכם את ותפנו שתתפטרו והיא
 ולא כראוי, תפקידם את למלא המסוגלים

 כה. עד שעשיתם כפי בוגדנית בצורה
 תתפטרו שאם מכך חוששים אתם אם

 לחמכם את להרוויח תוכלו לא מתפקידכם
 כדי הכל יעשה העובדים ציבור בכבוד׳
מוקדמת. לפנסיה אתכם להוציא

 לי שיש ממה קטן חלק רק זה לסיום,
 אני כד ועל הבוגדנית, התנהגותכם כלפי
 להוכיח כדי גוף, כל מול לעמוד מוכן

כלפיכם. טענותי צידקת את
 מייד. שתתפטרו מקווה אני

 ועד יו״ר כהן, אליהו י■׳•*'״53
אשדוד ״רוגחין״, עובדי

צודקת לעולם טעות

 בשלב הועברו הניצולים
 שס יריחו, למשמרת ראשון
ומס ראשוני מיפוי היבלו

 הועברו הגופות עדות טיו
בירו .הדסה״ החולים לבית

שלים.

 אחרונות״, ״ידיעות
1.10.75 

חיפה ברונשטיץ, תמי

 מחירים לוח להלן
לשבוע המוסב□
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ת ו ק ר ■

 מעולות עגבניות
גזר

חצילים
 וקליפורניח נחריח פלפל

 בתפזורת תפוא״ד
 ארוזים תפוא״ד

 מעולה מסוג יבש כצל
יבש בצל

ק״ג 2 של בשקיות ארוז
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 2.85 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 3.65 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
3.25 6 גודל זהוב תפוחים
4.00 6.5 גודל אורליאנס תפוחים
3.25 6 גודל אורליאנם תפוחים

 3.25 בירותי תמר דבוקי, ענבים
4.20 בננות

ת ו פ ו ע
 שקופות בשקיות קפואים פטמים
3 גודל

 העוף) ק״ג 1.6ל- (מעל
 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
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כסיה
 בשקיות אחיד צעיר בקלה
 עשוי אחיד פרוס בקלה

 פחות לא שמשקלם מדגים
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 ריגול פרשיות
!מפתיעים וגילויים

 על חדש אור שופך הספר *
ומזי תככים ריגול, פרשיות

 של מהלכת את ששינו מות
העולמית. חהישטורה

המ חושפם החדש בספרם *
 מרתקים רגול שפורי חברים

 של מחייהם עלומות ופרשות
 קאזנובח, איש־ערב, לורנס
 שקספיר, רובנס, ריפו, דניאל

 דה מאדאם השני, צ׳ארלס
אחרים. רבים ועוד פומפדור

בנשי הנקרא מרתק ספר *
 כי שוב המלמד עצורה, מה

עוינתבחצרבודדזאבהדמיון. על עולה המציאות
:מאת
הדר ארנון

 תירוש בונה
 •לג, הוצאת

ם: רי כץ אבנר איו

להשיג
 ובקיוסקים. הספרים בחנויות

ת״א. ,13 צ׳לנוב רח׳ גד, : הפצה

 — הציירים גדולי של רפרודוקציות
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