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תל־אביב אתרים ככר

ם חניה ה כל על לשעתיים חינ  קני
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16.177 ־ ד. ד 2.>1ל־
הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למבצע. שהצטרפו
לק״ג לצרכן

פרטיות וחנויות והסופרמרקט

בל״י ת ו ק ר י
2.90 עגבניות
3.15 ר ז ג
4.55 קליפורניה פלפל
3.10 אלפא — ריברסיד מזן — יכש בצל
3.40 ק״ג 1 של בשקיות ארוז יבש כצל
3.60 החדש מיבול תפוא״ד
3.90 ק״ג 2 ♦טל באריזה ארוזים תפו״אד

ת ו ר י □
5.30 6 גודל זהום תפוחים
5.90 6.5 גודל זהוב תפוחים

/  4.30 6 גודל גרנד תפוחים
5.20 6.5 גודל גרכד תפוחים
5.30 5 גודל ספדונה מזן אגסים
5.80 ת ו נ נ כ

 נמכרים ק״ג 2 של בשקיות ארוזים 6 גודל וזהוב גרנד תפוחים :
לק״ג. יותר אג׳ 30ב״

ר ר ע ה

ם י ר ד ה
2.15 אשכוליות
2.60 תפוזים
4.10 לימונים
בתפזורת. כמו המחירים : ה ר ע באותם נמכרים ארוזים חדרים ה

! | □ | ע מ.ע.מ. בשקיות קפואים פטמים ך
ל״י 1.04 + 12.96 העוף) ק״ג 1.1 (עד תנועוף מיני
אג׳ 97 + 12.13 העוף) ק״ג 1.450 (עד 1 גודל
אג׳ 91 + 11.39 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
אג׳ 83 + 10.32 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל
ל״י 1.78 + 22.22 וגידים עור ללא חודו בשר

ן □ י ג ד
9.50 + 7 אג׳ 6 כסיף

ל״י 1.46 + 18.20 ק״ג הצי של בפרוסות כסיף
ל״י 1.21 + 15.15 חי קרפיון

השבוע במשך שינויים יתכנו

נוע7קו
שחקנים

התהילה סף על שמח האיש
 רבין יצחק את אמנם מגלם פינץ׳ פירט
 טענו (רבים אנטבה מל הפשיטה בגירסת

ו מעדיפים שחיו ת ו  כראש־ממשלה) א
 המזוהה הגירסה (זו בישראל אלה בימים

 אולם ברונסון״), של כ״גירסתו בדרו־כלל
 תהילת־ לו שיביא הוא זה תפקיד לא

 לפני האחרון תפקידו זה שהיה אף נצח,
 בסרט הופעתו השבוע. הפיתאומי מותו
ש משום ראשית, לגמרי. שונה אחר
 נחשב הסרט) נקרא (כך הטלוויזיה רשת

 השנה, של ביותר הטובים הסרטים כאחד
 כאחד נחשב עצמו שפינץ׳ משום ושנית,

 בסרט שיש ביותר המוצלחים הדברים
כולו.

(נזארטי)' פאדי על־ידי שנכתב הסרט,

 פשוט הוא המקובל. מן שונה בדרך הוג
פי לפי האחרון ביום המסך על מופיע
 ונוסף להתאבד, כוונתו על מודיע טוריו,

 כל־כך. מטורפת מהדורה מגיש כך על
 עומדים המצלמות מאחרי הניצבים שכל
 כי להם שמסתבר עד התקף־לב... בפני

 וכאשר העניין. כל את אהב דווקא הקהל
 עולה. היומי מדד-ההאזנה אוהב, הקהל
 זו לא ואז, כולה. הרשת של קרנה ועימו
 שלדעת המגיש, את מפטרים שאין בלבד
 אחר הסבר איזה (וכי בורג איבד כולם
 שהוא מה אומר שאדם לכך להיות יכול

מח אלא !),מצלמת־הטלוויזיה מול חושב
ש ארוך־טווח, חוזה על מייד אותו תימים

 ״משוגע״, להיות להמשיך חייב הוא לפיו
המיליונים. להנאת

 קוט־ זו לדמות מסביב ואכזרי. צורב
הצ עולם כל את ולומט שייבסקי לים

ה־ התוכניות הרכב על המחליט ללים

אנטבה״ על כ״פשיטה רבץ כיצחק פינץ׳ פיטר
המקור טל עדיף החיקוי

אלתה אשתו עם האחרונים מצילומיו כאחד פינץ׳
בננות לגידול זמנית פרישה

 הוא לומט, סידני על־ידי ובויים שייבסקי
ב והצינית הקטלנית החריפה, הביקורת

 ״תיבת נגד האחרונות בשנים שכוונה יותר
 שניהם ולומט, שייבסקי הקישקושים״.

ה עם בהתמודדות וסבל קרבות למודי
 הטלוויזיה רישתות של העליונים דרגים

 והגיעו שניהם גדלו שבהן האמריקאיות,
ה אל שעברו לפני עוד חשובה לעמדה

 של ממד לסרט מעניקים הגדול, מסד
המ מן לרבים כבר גרם אשר אמינות
רבים. ריגעי-מבוכה האמיתיים נהלים
 מהדורת״חדשות מגיש על סיפור זהו

 שביום עד והולכת יורדת שפופולריותו
 המסך מן יירד כי לו מודיעים אחד בהיר

 בא- לדמות מקומו את לפנות על-מנת
 האיש, נתבלתה. שטרם יותר, ריזמתית

לג- מחליט הקאריירה, סוף בפני העומד

 בסיגנון צורתן, ועל להמונים משודרות
האמ את שהדהימה ובשפה ואכזרי, צורב

 בימים אפילו שלה ב״רעננות״ ריקאים
אלה. טרופים
 מכל יותר אותם שהדהים מה אולם

המ ״המגיש את המגלם השחקן היה
 שגונב כימעט הוא פינץ׳. פיטר שוגע״,

ה הבולטים הכוכבים משני ההצגה את
 דאנאוויי ופיי הולדן ויליאם בסרט, אחרים
 לו, ורוכש רבים) בשבחים זכו הם (שגם
 מזמן, ראוי היה שלו המעמד את ,60 בגיל

 הצער, למרבה ההוליוודית. בהיאררכיה
 מן ליהנות רב זמן לפניו שישאר מבלי

הזה. המעמד
 הופיע השנייה מילחמת-העולם מאז
כן, לפני בלונדון. הבמה קרשי על פינץ׳
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