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 שקופות בשקיות קפואים פטמים

העוף) ק״ג 1.1 (עד עוף תנו מיני
 העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
העוף) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל
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לצרכן
הק״ג בל״י

2.50 מעולות עגבניות
3.55 ארוכים מלפפונים
1.60 ר ז ג
2.45 חצילים
1.00 סלק
0.90 לגן כרוב
1.20 אדום ברוב
2.30 בתפזורת תפוא״ד
2.60 ק״ג 2 של באריזה תפוא״ד
1.80 מעולה מסוג יכש כצל
2.10 בשקיות ארוז יבש כצל

1.80 עד ערכית חסה
ת 1 ר ■ 3

3.80 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
4.65 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
4.25 6 גודל זהוב תפוחים
4.60 6.5 גודל זהוב תפוחים
3.90 5.5 גודל יונתן תפוחים
3.20 5 גודל ספדונה אגסים
4.30 5.5 גודל ספדונה אגסים
4.00 כגנות
2.40 תפוזים
2.05 אשכוליות
3.40 לימונים

15.90
13.40
12.20
11.00

במדינה
)44 נזמעוד (המשך

 הנוכחי המישטר עלות מאז חייהם, זדרך
 בגלל אחריהם רדיפה כל אין ב&וריה.

 יחפצו. אשר בכל לעסוק רשאים והם דתם,
 תנועה מבחינת עליהם הגבלה גם אין

 ורק הארץ, את אוהבים הם ובארץ. בעיר
לעזוב. רוצה זעום אחוז

 ידיו־ גם ריאיין הצוות הזמין. הנשיא
לארצות־ והגיע מסוריה שנמלט די־סורי

 הדתי, הטכס על יהודית, חתונה צולמה
 נוכח רב כשקהל המקומי, בבית־הכנסת

 עברו היהודי הרובע מן אחר־כך, במקום.
 חאפז הסורי, הנשיא לישכת אל הצלמים

אל־אסאד.
 כל ראשית, עובדות. מיספר ציין הנשיא

 בתנאי — סוריה את לעזוב דשאי יהודי
 הוכחה ויראה לארץ־ישדאל עולה הוא שאין

כי אמר כן לקבלו. מוכנה אחרת ארץ כי

כדמשק היהודי כרובע סימטה
— טוב כל־כך אם

היהודי הרובע של הרב בן חתוכת
— למה אז —

ככית־הבנסת ספר־תורה נשיאת
רע? כל־כך —

 הראיון בשעת להישאר ביקש הוא הברית.
הנמ קרוביו ייפגעו שלא כדי בהשיבה,

 קיימות דבריו, לפי בסוריה. עדיין צאים
 חייהם היהודים. אצל והגבלות רדיפה
 הוא הגבלות־תגועה. עליהם וחלות קשים,

 אינם אך לעזוב, הרוצים הם שרבים ציין
יכולים.

 לבוא הרוצה בעולם, יהודי כל מזמין הוא
 לעשות — בדמשק היהודי ברובע ולבקר

 מצב על האמת את במז־עעיו ולראות כן,
היהודים.
 היהו־ ההסברה מוכה זה בשלב כי נראה,

 הנוגע בכל ־שוק־על־ירד, דית־הישראלית
סוריה. יהדות ׳ששמו לנושא
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