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 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט
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 מעולות עגבניות

גזר
חצילים

 ירוקים קישואים
 לכן ברוב
צנון

 כתיפזורת החדש מהיבול תפוא״ד
 ק״ג 2 של באריזה החדש מהיבול תפוא״ד

 מעולה מסוג יבש כצל
בשקיות ארוז יבש בצל
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 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6 גודל זהוב תפוחים
 6.5 גודל זהוב תפוחים
 5.5 גודל יונתן תפוחים

 5 גודל ספדונה אגפים
 5.5 גודל ספדונה אגסים
 בננות

 תפוזים
 אשכוליות

לימונים

ת ו פ ו ע
 שקופות בשקיות קפואים פטמים

העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
 העוף) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל

 כמגשים הודו תחתון
 מיוחדת הוזלה בשקיות הודיות שוקיים
מיוחדת הוזלה הודיות ירכיים
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 בשקיות ארוז צעיר בקלה
 שמשקלם מדגים עשוי אחיד, פרום בקלה
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מכתבים
_ )7 מעמוד (המשך
 'אחרי רביו, שלאד, סבורים אתם מדוע

פעי כאשת־שגריר ניסיון של שנים חמש
 יועצת של תפקיד למלא יכולה אינה לה,

 יעקב אותו למשל, כמו, לראש־הממשלה
 — ואפילו פתיר דן או מבאר־שבע חלפון

 רוממותו בהוד הפגיעה את לי תסלחו
ז שרץ אריק — הגברית

ב ההתנקשות על וקראתי ארצות־הברית,
 שמחתי גם אבל מאד, הזדעזעתי חייך.

ו שד,בראת, שלאחר־מכן בגיליונות לקרוא
סכנה. מכלל יצאת

ל כפרופסור שלי המיקצועית האתיקה
 דיאגנוזות לעשות עלי אוסרת פסיכולוגיה,

 ההיסטוריה :זאת רק לך אומר ממרחקים.
יחס בעבר, אתך פגישותיו המתנקש, של

וכעלה קיסינג׳ר בין הכין לאה
נבונות עצות

 של שהעצות נובע שלכם מהמאמר אפילו
 ונבונות. טובות בדרך-כלל היו רבץ לאה

 הפירמה את ביישה לא היא לייצוג, ואשר
וקיסינג׳ר. פורד ליד כשישבה גם

רמת־גן שפירא, אביבה

אכנרי לאורי איחולים
ברחבי ממסע־הרצאות חזרתי זה־עתה

 כל — המישטרה יחם ובעיקר השילטונות
 לפארא- אותי להפוך כדי מספיק היה זה

חשדות! מדי יותר פשוט נואיד.
הפוליטיים. במאבקיך בהצלחה
ארצות־הברית סן־דיאגו, הררי, שלמה

 בנזיש־ קצץ בעבר היה הררי הקורא •
 ידוע פרופסור עתה והינו ישראל, טרת

 אר־ סן־דיאגו, באוניברסיטת לפסיכולוגיה
צות־הברית.

אלי שר ה הי פ ד מכווור הי א מ
 היפה״. ״הישראלי את היום פגשתי

 בדרכי לאספני שיבוא ידיד עם נדברתי
 אולי קצרה. חופשה לאחר לבסיס, חזרה
 לא בוקר, באותו ששרר העז הקור מפאת

ב אני, מכוניתו. את להתניע בידו עלה
 ב״שי- להשתמש נאלצתי אזרחיים, בגדים
 מפוארת, מכונית בעל של הטובים״ מתיו

 שכן — כמובן) (בתשלום, לקחתני שניאות
 אנד שביתת של הראשון יומה זה היה

המפורסמת.
 הוא שמיטיבי התברר זמן־מה כעבור
 אם כנראה, (מצליח, במיקצועו עורך*דין

 כדי ותוך נהג), שבד, המכונית לפי לשפוט
 הפטיר שאסף, טרמפיסט־חייל עם שיחה

 את בהצלחה למלא מסוגל היה שהצבא
השובתת. החברה של תפקידה

 שהצבא והערתי התערבתי, זו בנקודה
 והללו חייליו, את אפילו להסיע מסוגל אינו

 הפרטי הרכב בעלי לחסדי מופקרים נותרים
אופ אינה ידיעתי מיטב שלפי תופעה, —

אחר. מודרני צבא לשום יינית
 שחיילים בפסקנות קבע האדיב מארחי
ל להם אל — יום־יום לביתם היוצאים
 שהוא־עצמו אלא בלבד, זו ולא התלונן,

 הוא !במכוניתו מקום ל״ג׳ובניק״ יציע לא
 הרבה כל־כך יש בכלל מדוע הבין לא גם

 מבוגרים שאנשים בעוד חיילי-שירותים,
קרביות. ביחידות משרתים עדיין כמוהו

 שלוש מזה שכן קשות, שנפגעתי מובן
 אולם עורפית, ביחידה משרת אני שנים

ואי ומפרכת, קשה חברי ועבודת עבודתי
 מדוע ובכלל, !מדי-יום הביתה יוצאים ננו

ו״לא- (״לא־מחונך׳ חייל-שירותים להעניש

 על־ידי עורך-דין), דאותו אליבא ציוני״,
 מקום־לינה, לו מציע לא הבסיס שגם כך

 מכובד עורך־דין אותו כמו אזרחים וגם
1 במכוניתם לאוספו בטובים מואילים לא

 כה דיעות כמה הלה השמיע בתגובה
 על להעלותן אפילו מעז שאיני קיצוניות,

ב שנחרטה הערה אזכיר אם די הכתב.
 כזה שחייל לי איכפת ״לא : זיכרוני

 תחת ויישן שמיכות שתי ייקח (גץבניק)
השמיים.״ כיפת

 כמה יודע שאינני הוא, מכל המעציב
 ואולי בתוכנו, נמצאים כאלה שוביניסטים

 לחפש לנו נותר מה ואז, 7 הרוב בכלל הם
 ועודד שהסכים ציבור זהו 7 בארץ־ישראל

 ״עבור שעבדו קבלנים של קלה התעשרות
 בגלל אחר־כך נרצחו אשר בת׳לה״, ילדינו

ש ציבור זהו שלהם־עצמם. צרות־המוחין
 מישרד־הביטחץ את מלבקר נמנע או מנע

 פירצה פתח ובכך — בפרט וצה״ל בכלל
 הביטחונית המערכת והתנוונות להסתאבות

כולה.
 החולק כל בחמת־זעם הרודף ציבור זהו

 ״עוכר- ״תבוסתן״, ומכנהו דרכם, על
 לשוני (חידוש ״פלשתיוך סתם או ישראל״

פורת). אורי העיתונאי של מעניין
 ״חייל ״ציוני״, שאותו אציין, רק לבסוף

 עבור ממני גבה — ו״פטריוט״ קרבי״
 גבוה שהיה מחיר, ק״מ 50 של נסיעה

 על- שנקבע התעריף מן לירות בחמש(!)
 של השביתה לתקופת מישרז״התחבורה ידי

אגד.
 ממך ומחריבייך ״מהרסייך נאמר: וכבר
ייצאו.״

ירושלים בהן, יוסף סמ״ר(מיל.)
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