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 ישראל מדינת
ת משרד או ל ק ח ה

 המחירים לוח להלן
המוסכם

28.11. 75 ־ 23. 11. 75ל־
 של השרשרת בחנויות וזהוזלות במסגרת

 פרטיות וחנויות והסופרמרקט הסופרסל
למבצע. שהצטרפו

לצרכן
ג ״ ק ל

ח ו ק ר • ---------------------------
ל״י 4.25 מעולות עגבניות

99 2.50 גזר
99 145 חצילים
99 1.35 לבן ברוב
99 1.45 קליפורניה פלפל

ת מבצע — בתפזורת תפוא״ד א ר ק ה ל כ ו חנ
99 1.80
99 2.25 ארוזים תסוא״ד
99 1.95 מעולה יבש כצל
99 2.20 ק״ג 2 של בשקיות יבש כצל

ת 1 ר י פ
99 3.65 6 גודל אלכסנדר גרגר תפוחים
99 4.40 6.5 גודל אלכסנדר גרגר תפוחים
99 4.30 6 גודל עמק זהוב תפוחים
99 4.70 6.5 גודל עמק זהוב תפוחים
99 4.30 6 גודל מבוקר מאויר הר זהוב תפוחים

מאויר חר זהוב תפוחים
99 4.70 6.5 גודל מבוקר
99 4.25 בננות
99 1.80 אשכוליות
99 2.05 שונים מינים תפוזים
99 3.40 לימונים

ת ו פ ו ע

שקופות בשקיות קפואים פטמים
99 11.00 העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
99 10.00 היוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
99 9.00 העוף) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל

ם י ג ד
99 9.50 בשקיות ארוז צעיר בקלח

מדגים עשוי אחיד פרום כקלה
99 10.80 גרם 260מ־ פחות לא שמשקלם
99 8.50 1כסיף

״באל״ מלח
 תלאביב ,277 הירקון רח׳

445111 טל.

 החודש כוכב

:הקסמים״ ב״מרבד

 ימי ג׳
ד י לו

״הקוסמים' תזמורת עם

לח״ד טרמפ תן

מכתבים
)4 מעמוד (הנזשז
 בג׳רוסלס שלו במאמר־המערבת לנדאו,

 זכויות. יש עם לכל .10.11.75רד מן פוסט
חי אנושית, גאווה שיוויון, לצדק, זכויות

 להבעה־עצמית הזכות האושר, אחר פוש
 זכויד את לכבד והזכות יוצרת, בעבודה

אחרים. עמים של תיהם
 להונאה־עצ־ הזכות אפילו להם יש כן,
 לזכד המתנכרים אלד, עושים שבה מית,

 היחידה הזכות נרחב. כה שימוש יותיהם
 זכויות, לשלול הזכות היא לאיש שאין

האחרים. מן לעצמו דורש הוא שאותן
צוט בחודש, 12ה־ מן פוסט בג׳רומלס

 ״סייד היטלר את בכנותה מאיר גולדה טה
 תמונות־ צייר היטלר למעשה, אוסטרי״.

 ביער. איילות דומם׳ טבע שקיעות, שמן:
 בעליהן על-ידי נידהו שלו אלו תמונות

מינ של הגלריות־לאמנות של ומנהליהן
 היט- מקום, מכל או, — יהודים שהיו כן,
 אי־התלהבותם בשל יהודים שהם חשב לר

מיצירותיו.
 ההבדל מה סייד? להיות רע מה אגב,

 שרברב חשמלאי, נסח, נגר, לבין בינו
 הייתי סייד, הייתי אילו עורד־עיתון? או

 גולדה של הערתה על בחריפות מגיב
 ראש- להיות מצליח אחד כל לא מאיר.

לשעבר. ישראל ממשלת
תל־אביב שריק, ידם!?

צדק דאש־חעיר
 יודע ״מה הכתבה על להגיב ברצוני

נא שבה )1991 הזה (העולס ראש־העיר״
מיז* בצלאל גני־שולמית, מלון בעל כי מר

כץ גדי
שולם? מתי

 מלונו מיסי את שילם כי הצהיר רחי,
״75 שנת סוף עד ״מראש, איילת לעיריית /

הכ פירסום לאחר מייד הפלא, למרבה
 את לשלם גני־שולמית מלון מיהר תבה

 צילום בזה רצוף אילת. לעיריית חובותיו
 לעיריית חובותיו ■בדבר חמלת מן מיכתב
אילת.

 דיברי את מכל־וכל מפריד זה מיבתב
האמורה. הכתבה

אילת עיריית ראש כץ, גדי
 גני־שול- מלון של המיכתב צילום •
 המלון כי מוכיח ,29.10.75 מתאריך מית,

 הכתבה) פירסוס (לאחר מימיו את שילם
הש תוך זאת וגם ׳,75 אפריל לחודש עד

גדולה. יתרה ארת
לאגטי׳ישראלים רק — ראיוגות
 זונטאג, אם בילד חמערב־גרמני העיתון

 נחשב אקסל־שפרינגר, של מבית־החוצאח
 יום־ראשון כעיתון ובגרמניה באירופה

 מיליון 3,5( ביותר הגדולה התפוצה בעל
 זאת עם יחד קוראים). מיליון 9 עותקים,

 בילד, היומי העיתון כמו זה, עיתון נהשב
 שהם בגרמניה הבודדים העיתונים כאחד

 וחברי-המערכת מובהקים, פרו-ישראליים
 דבר אוהדי-ישראל, הם גם זה בעיתון

בכתבותיהם. תמיד המתבטא
ה הוכיחה אחדים שבועות לפני אולם
 היא מוכשרת במה עד הישראלית הסברה
 מובהקים׳ פרדישראליים עיתונאים להפוך

ממור לאנשים הנ״ל, העיתון חברי שהם
 שוגאי-ישראל. ההופכים מתוסכלים, מרים,

היה: כך שהיה, והדבר
 הצבאי הסימפוזיון כינוס לפני שבועיים

 הודעה קיבלתי ירושלים, בהילטון שנערך
 על בארץ, הנ״ל העיתון כנציג טלפונית

 לרגל הן לישראל, ראש־יז,כתבים של בואו
אח כתבות כתיבת לשם והן הסימפוזיון

 צבאיים בנושאים כיום, ישראל על דות
ול לנסות נתבקשתי השאר בין ומדיניים.

שטי־ מר העיתון, של לראש-הכתבים ארגן

 שר־ עם או ראש־הממשלה עם ראיון לר,
 לראיד כה עד זכה לא זה עיתון הביטחון.

 (שהיא בילד ליומון בניגוד זה, מסוג נות
מערכת-נפרדת).

 היא גם שלחה מצידה, העיתון, מערבת
 שליד צבאי לראש-ענף-עיתונות מיכתב

 שמואלי, (״צחי״) יצחק מר דובר־צה״ל,
 לראש־הכתבים לארגן הנ״ל נתבקש ובו

בחו כלשהי. צבאית אישיות עם שיחה
 צבאי כפרשן שטילר מר מוכר שיונים גים

 נושא בכל וכבר־סמכא באירופה׳ ידוע
 מר קיווה הסימפוזיון סיום לאחר צבאי.

 הבקשות מן אחת למילוי יזכה כי שטילר
ארצה. בואו קודם שתוכננו

 את דהה ראש־הממשלה, יועץ פתיר, דן
 לנו: נאמר ולבסוף ליום, מיום הבקשה

 שטילר שמר לאחר זאת — זמן״ ״אין
 שהותו את והאריך בארץ, במייוחד נשאר

 רפאל אלוף שיחה. או ראיון לצורך כאן
בי אולם לראיון, הסכים איתן <״רפול״)

 שאינן מסיבות הדמטכ״ל. אישור את קש
האישור. את הרמטכ״ל דחה כלל מובנות

 אחרת בקשה כל גם דחה גור רב-אלוף
 צבאי גורם עם להיפגש שטילר מר של

 רקע זר לעיתונאי להעניק בדי כלשהו
 שיט־ של דוברו גם בארץ. ביזם לנעשה

 ראית מכל־וכל דחה לביא, מר פרס, עוז
 השבוע בסיום פרדישראלי. שהוא לעיתון

■לגר שטילר מר חזר כאן לשהותו השני
 נאלץ הוא ועויין. ממורמר כשהוא מניה,
לב לשמוע כדי וזמן, כספים כאן לבזבז

עימו. לשוחח מוכן אינו שאיש סוף
 אמר הארץ, את עוזבו לפני קלה שעה

 מקבל מי יודע אני ״עכשיו במרירות! לי
העי רק — הטובים הראיונות כל את כאן

 לי שאמר כמו האנטי-ישראליים. תונאים
הישר ,בשביל אחר: גרמני עיתונאי פעם

 דברי — !׳״טובים להיות אסור אלים
שטילר. מר

אס ,בילד כתב סידן, עדי
תל־אביב בישראל, זונטאג״

הבכה השגת לקראת
 לקאריקא- המתאימה שהכותרת חושבני

הבנד, להשגת ,נפעל : היא שציירתי טורח

ויצנר שד קאריקטורה
? יש למי

 הנאורות.״ הארצות נל עם
 ז יותר מתאימה טתרת מציע מישהו

חיפה ויצנר, (קורט) ישראל
 — ויצנר הקורא של הקאריקאוטחז •
גלופה. ראה

לאויד־זמן שקריס
 ,14.11.75מה- אחרונות בידיעות קראתי

 , הפרופסור שפירסמו כביכול ״שקרים״ על
 לנגר, פליציה עורכת-־הדין שחק, ישראל
בחו״ל. זכו׳ גילן מקסים קפליוק׳ אמנון

 אי-אפשר ומעשי־זוועה פישעי־מילחמה
 מקימים אין מדוע זמן. לאורך להסתיר

הנו את שתבדוק ציבורית, ועדת־חקירה
 מלבקר מעיתונאים מונעים מדוע שא?

הישראליים? בבתי-הכלא
תי ב , ש י רמת־גן מ

̂ חקרו לא השוטרים
 ראש על ברצח איימו שבו היום למחרת

 על- עמדה ומישפחתו, אלייאנס פועלי ועד
ובתוכה ניידת־מישטרה ההסתדרות יד

1995 הזה העולם6




