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 סוגיהן כל על 11׳\1£ סיגריות
יחד גם הסיגריות שאר מכל יותר מבוקשות

מאד טובותטובות הן כי

)11 מעמוד (המשך
 יש אם לי ידוע לא תחנות־פייתוח. 20

 קודאק, ממעבדות לבד מעבדו!, באירופה
הקודאכרוס. את המפתחות
 הפיתוח כאשר בארץ, הנמכרים הסרטים

 כל הארץ. מתוצרת איים במחיר, כלול
 משווקים) (או המייוצרים קודאכרוס סירטי

 כלומר פיתוח, במחירם כוללים באירופה,
 כל של הקרטלים הגבלת בתנאי עומדים
אירופה. ארצות

לחלוטין. שונה המצב בארצות־הברית,
 כל את המפתחות מעבדות עשרות שם יש

 לפיתוח, ביותר הקשים כולל הסרטים, סוגי
 ולכן המייצרות, החברות מעבדות רק ולא

הפי הכללת נגד הצרכנים איגודי לחמו
במחיר. תוח

 ירושלים פלוסר, גדעון
 :מעיר הזה העולם של הכלכלי עורכו @

 בארצות־ הזזוקיס על מידע מסרה הידיעה
פי בעת תשלום לקיחת האוסרים הברית,

 הדבר בישראל מכירתו. ובעת הפילם תוח
 כאן עושות מחברות־הסרטים וחלק מותר,

בארה״ב. שאסור מה
להחליט צריך

 סגן־שר־היתיקשו־ כנגד שלכם ההאשמות
 בגליל״, (״אבו־טיל מועדי ג׳אבר ח״כ רת

 ביותר. חמורות הן ),1997 הזה העולם
 בשק במכירת עוסק באמת סגן־השר אם

 ולהכניסו לדין להעמידו יש בלתי-חוקי
 זאת- עושה אינו הוא אם לבית־הסוהר.

 למישפט, אתכם לתבוע חייב הוא אז
הדרוזית. העדה כבוד את להציל כדי

עכו אכד־טכיאח, יוסף
לפחד? יש ממי

 ■(העולם אלוני לראובן שעשיתם התרגיל
 אתם אחד מצד מדי. שקוף היה )1997 הזה

 על איתו יהד ומייבבים איתו מצדיקים
 השפלה בעלילה לו, שנעשה הבורא העוול

ומה מקיריית־מלאכי, הצעירה של כביכול
במלואו. הסיפור את מביאים אתם האחר צד

שול ראובן, של מאישתו פחדתם, ממי
אלוניו מית

שמריהו כפר פרנקל, עדנה
לא.

צודקת לעולם טעות

 בגי יפי, תושבי ערכיס שני •
 לחקירה המשטרה ע״י נעצרו ,181 ו 45

 הרימונים להטלת בקשר כחשודים
 ההקדש יז״ר ראשידי, עלי של לביתו

ביפי. המוסלמי

 25.11.75 ״הארץ״,
ניר־יצחק שני, נחשון

 מסייע המשטרה מהשב
גבוהות' מכוניות באיתור

של למסוי* מיוחד בקשר עת־ ;;*•:שיד
י -הי.־: גניבות. מכינ״ית :מהי־ית י -אה מנת :

מכו־ מספרי 1000 אד,ת -בר. ׳דצב-י־ מסוג? המחש-
 • המשסרר של ניידות נגנבי. כי דייו.־׳ נדבר ד.זלי1י :־יה

 ישי- לדיתקשר יכולות גניבות, דכוניות בא**.'־ תע־סלור.
 כגניבה, ה החשיד מסויימת :*־.,מכ אם ולבדי לכסוף רות

 נדדע בתפקיד. לשוטרים נ*תז זו בצרי־.־. נגנבה. אכנם
ספירות. דלית תוך — מהיר

 הארצי במטה סיור מחללת ראש גיסי אלר פרטים
 ששודר בראיון יזנקבי, רפאל משגת ניצב המשטי־ד, של
צר־י׳ל״ גלי. ב.

 16.11.75 אחרונות״, .ידיעות
תל־אביב שי, יוסי

א ל בו טיי ל
לבאש־שבע

והטביבה
בתובנית

4.12.75 אחרונות', .ידיעות
חיפה ינקנר, שלומית

1998 הזה העולם14


