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

ת ו ק ר לק״ג לצרכן י
 כדוריות עגבניות
 פחוסים מזנים עגבניות

ר ז ג
קליפורניה פלפל

 חנוכו מיבצע — החדש מיבול תפו״אד
ק״ג 2 של באריזה ארוזים תפו״אד

ח 1 ר ■ 3
 6 גודל זהוב תפוחים
 6.5 גודל זהוב תפוחים
 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6.5 גודל אורליאנס תפוחים
 7 גודל אורליאנס תפוחים
 5 גודל ספדונה מזן אגסים
 6.5 גודל ספדונה מזן אגסים
בננות

ם י ר ד ה
אשכוליות

 ושמוטי טבוריים תפוזים
לימונים

 בשקיות קפואים פטמים ת 1 3 111
 העוף) ק״ג 1.1 (עד תנועוף מיני
 העוף) ק״ג 1.450 (עד 1 גודל
 העוף) ק״ג 1.7 (עד 2 גודל
 העוף) ק״ג 1.7 (מעל 3 גודל
וגידים עור ללא הודו בשר

□ דג■
כסיף
ק״ג 1/2 של במגש קפוא בפרוסות כסיף

חי קרפיון
השבוע במשך שינויים ׳תבנו

ל"י 3.60
99 4.65

99 2.50
99 2.90
99 3.60
99 3.90

99 4.80
99 5.60
99 4.30
99 5.20
99 5.40
99 5.70
99 4.80
99 6.25
99 6.80

99 2.10
99 2.55
99 4.05

מ.ע.מ.
ל״י 1.10 + ״ 13.90
אג׳ 97+ ״ 12.13

99 91 + ״ 11.39
99 83 + ״ 10.32

ל״י 1.78 + ״ 22.22

׳ ג * 76+ ״ 9.50
ל״י 1.46 + ״ 18.20

19 1.21 + ״ 15.15

במדינה
צחז התפז

שירות קיץ״ ״האזרח ב
 רוטשילד הברונית

 עם משתפת״פעודה
צרפתי משתף־פעולה

 אחת ד.וא הרסאנט, הצרפתי איל־ההון
 הוא בצרפת. לשימצה הידועות הדמויות

 בבית־המישפט, כך על מעולם הורשע לא
 עם פעולה ששיתף כמי ידוע הוא אולם

 במילחמת־ צרפת כיבוש בעת הנאצים,
העולם־השניה.

ה בעיתונות שליטתו שבשל הרסאנט,
 קיין ״האזרח הכינוי בו דבק הצרפתית ימין

המתון. הימין מתמיכת נהנה הצרפתי,״
 לשיתוף משתף־פעולה זכה לאחרונה

 דה- מוניק צפוי. בלתי מכיוון פעולה
 דה־ ג׳יימס הברון של בתו רוטשילד,
 מערכת את עצמה על נטלה רוטשילד,

הרסאנט. של יחסי־הציבור
 הר־ של ליד־ימינו ישירות כפופה מוניק

 בשעתו שהיה באלסטר, ז׳אן־מארי סאנט,
הצרפתי. הוואפן־ס.ס. איש

 סערת-רוחות כבר עוררה כך על הידיעה
ה אבל בפאריס. היהודית הקהילה בקרב

מכך. נרתעים אינם רוטשילדים

שפט מי
ה ת צ ת ה רי ב ח

 הישראלי פטרוצ׳ילי
 לזכות ביקש

 ומצא לקוחו, את
האמיתיים האשמים את

מוש יורם עורך־הדין של מישרדו דלת
 פרצה החדר ולתוך בסערה, נפתחה קט

 נמרצים בצעדים וצנומה. שחרחורת צעירה
 עם תיק עליו הניחה שולחנו, אל ניג*שה

 חף־ אחי ״עזרא :לו ואמרה מיסמכים
!״משהו לעשות מוכרח אתה !מפשע

 נצצו שעיניה בצעירה, הביט עורך־הדין
 לעזור, כלל מתלהב שאינו וידע בכעס,
עז כי חף־מפשע. שלקוחו טענתה למרות

הו מפתח־תיקווה, ,21ה- בן צור־חיים רא
 בעיר בית־מישפט על-ידי ונידון כבר, רשע

חודשים. שלושה של לעונש־מאסר זו
 הדין: בהכרעת קרניאלי השופט כתב

 ,21.00 בשעה בדצמבר, 1ב־ גרם ״הנאשם
 סטודיו, קולנוע של ללוח־הפירסומת נזק
 ולמנורת־הניאון. לטפטים נזק גרם וכן

 הגיע כי העיד לוטן, חיים בעל־הקולנוע,
 את וראה האש, כשפרצה מייד למקום

ו לוח־הפירסומת, ליד לבדו עומד הנאשם

ואשתו מושקט ערד
פטרוצ׳לי כמו

השו כתב אומנם,״ קופסת-גפרורים. בידו
 עצם את בעל־הקולנוע ראה ״לא פט,

ה לפי לו ברור היה אך ההצתה, פעולת
 שהבעירה.״ הוא — הנאשם כי נסיבות,

 ב- עדי-ההגנה קודמות. הרשעות
)38 בעמוד (המשך

36

 שאל־ ־וסילאמא הפתעה
ה תיאל,

 אמו את מכניס שנה, 20 זה אביו עס עובד
 קלאב, הקאונטרי לאולם חנה, המופתעת,

תוכ בנוסח מסיבה בניה לה ערכו שם
שכאלה. חיים הפופולרית, הטלוויזיה נית

*
 אולם- את שמילא החגיגי קהל

 בתל- קלאב הקאונטרי של הנשפים 1 י
 יום בכל לא ביותר. נרגש היה אביב,

 זו כמו לחגיגה שותף להיות מזדמן
 בסוד שותף הוא יום בכל ולא לחגוג, שבא
כל־כך. שמח כמוס

ה על במיוחד, קושט המפואר האולם
 טרודים ומלצרים תיזמורת, ניגנה במה

 של וכוסותיהם צלחותיהם את למלא מיהרו
ושוב. שוב האורחים

ה ובכמויות־המזון כמים, ניגר הוויסקי
 שלמה שכונה להשביע כדי היה די אדירות
 הוצבה ענקית עוגת־מרציפן שבוע. במשך

 פי- ממיטב בנוייה מרשימה פירמידה ליד
ה בקהל. עבר חשמלי מתח העונה. רות
שהגיע. כמעט הגדול רגע

 נסיעה, דקות 10 במרחק שעה, באותה
 העשירה, אפקה בשכונת רב־מיפלסי בבית
 55 כבת נאה אשד, שאלתיאל, חנה טרחה

 סוחר- דניאל, בעלה, שלה. התיסרוקת על
 אותה. זירז מיכליות, צי ובעל אמיד דלק
 מלאת חגיגת את לחגוג לצאת עמדו הם
 שרון, יעקב ידידם של לנישואיו שנה 25

 העובד יוסי, בנם דלק. חברת ממנהלי
 להם המתין אביו, בצד שנה עשרים מזה

למסיבה. להסיעם אמור כשהוא
 הקאונטרי לאולם הזוג בהגיע אולם

הזר אורות בפיתחו. המומים ניצבו קלאב
 פצחה והתיזמורת עליהם, מוקדו קורים

 לשאל- הסתבר אז רק במארש־החתונה.
 למסיבה בעצם, הוזמנו, הם כי תיאלים

לנישואיהם. שנה 40 במלאות עצמם, של
 הבמה על הועלו הנרגשים בני-הזוג

 ולשלושת נעמי לכלתם לבנם, ונשקו
 שמואל המנחה, ואלי. צביקה ארי, נכדיהם

המאורע. לרגל אותם בירך שי, (״שמיל״)
ם________ א ה

הלם נתקפה
*  יותר זה ברגע רוצה היית ה ן
 את שמיל שאל אחרי״ דבר מכל • //יי■

 כפיה ספקה והיא הנרגשת, שאלתיאל חנה
ה את לראות רוצה ״הייתי להשיבה:

בחו״ל.״ הם אבל שלי. ילדים
 מאחרי- אפשרי. הכל כסף, כשיש אך

 משה, הבכור, הבן לפתע הגיח הקלעים
ה מחברות-ההשקעות אחת של סגן־נשיא

 איתו יחד בארצות־הברית. ביותר גדולות
 דן, ילדיהם ושלושת גילה אשתו היו

וסימון. מירב
 ודניאל, הלם נתקפה שאלתיאל חנה
 איתו כשיחד קורע־לב בכי פרץ בעלה,
 ״אילו :מילמלה רק חנה כולו. הקהל בוכה

 — פלא זה וראה פה.״ היתד, הקטנה רק
 בת־הזקו- ,ד,״קטנה״ את גם הביא הכסף

ו מישל הצרפתי בעלה עם עדינה, נים
ה האם ומרטין. סנדרין בנותיהם, שתי

 בפאריס, החיה ילדתה, אל מיהרה נדהמת
 לחבק מי את ידעה לא בילבול מרוב אך

נכדותיה. את או אותה — קודם
 ה־ קורע־לב, מחזה התחולל הבמה על

 דמעות־שליש, מזילה המאוחדת מישפחה
 דימעה מחה שי שמיל בקול, הצטרף הקהל

ה התחוללה ארוכות דקות משך בסתר.
 ששמיל עד לבבות, שהרעידה דראמה

 רשות את ומסר לידיים העניינים את לקח
הת שמרוב משה, הבכור, לבן הדיבור
 אחרי רק מפיו. המילים נעתקו רגשות
 את הוריו עבור להגשים הצליח שנרגע
 :להם ואמר בעולם, ההורים כל של חלומם

ש הוא לכם להגיד יכול שאני מה ״כל
החשוב הדבר את החיים, כל לנו, נתתם


