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הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט
לק״ג לצרכן

/ בל״י ת ו ק ר י
2.75 עגבניות
4.15 ר ז ג
4.80 קליפורניה פלפל
2.40 יבש כצל
2,80 ק״ג 1 של בשקיות ארוז יבש כצל
3.60 החדש מיכול תפוא״ד
4.00 ק״ג 2 של באריזה ארוזים תפוא״ד

ח ו ר י פ
5.30 6 גודל זהוב תפוחים
5.70 ק״ג 2 בשקית ארוז 6 גודל זהוב תפוחים
5.90 6.5 גודל זהוב תפוחים
4.30 6 גודל עמק מבוקר אויר גרנד תפוחים
4.70 6 גודל ק״ג 2 ארוז אויר גרנד תפוחים
4.30 6 גודל הר מבוקר אויר גרנד תפוחים
5.20 6.5 גודל עמק מבוקר אויר גרנד תפוחים

( . . 5.60 6.5 גודל הר מבוקר אויר גרנד תפוחים
5.60 5■ גודל ספדונה מזן אגסים
5.85 ת ו נ נ ■ ב

ם י ר ד ה
2.40 וארוזים בתפזורת — אשכוליות
2.90 וארוזים בתפזורת — תפוזים
4.10 לימונים

מ.ע.מ. בשקיות קפואים פטמים ת | 3 | ע
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׳ $3 + 10.32 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל
ל״י 1.78 + 22.22 וגידים עור ללא הודו בשר

ן ם י ג ד
אג׳ 76 + 9.50 כסיף 1
ל״י 1.46 + 18.20 ק״ג חצי של בפרוסות כסיף |
ל״י 1.21 + 15.15 חי קרפיון
השבוע במשך שינויים יתכנו

 ישראל ביו צודק לשלום ועד
העדביות והארצות

ל ב ת י ב א

 ברית׳/ ״בני באולם בערב .30$ בשעה 6.2.77 ראשון ביום
תל־אביב ,10 קפלן רח׳

ה פיתון פ ל־ ע ב
? במוסקבה השלום כוחות בכנס דנו מה על

מור ילין נתן טובי, ח״כ,תופיק ימסרו:

 העתיקה מהעיר ערביים תושבים וגירוש בתים הרם
 י מועיל למי - בירושלים
 עמית דניאל פרופסור
זמלר יצחק הפותח:

מוזמן הציבור

!1*1*11 ■־זי *<31י-08י8—*■

במדינה
ב אבי תלי

בסטריאו מרס !!ומעון
 בעינייס,״ לאנשים קצת ״שיצעק

 חגות בע? מ?כח, מקס אומר
 שיט שהציב בכיכר״המדיגה,

 ומצדד אמריקאית במתכונת
 במועמד פרס בבחירת

הממשלה לראשות
 שמעון בין במאבק הראשונה הירייה

 לראשות המועמדות על רבין ליצחק פרס
 היוזמה למיפלגה. מחוץ נורה הממשלה,

 מיפלגת בתוך אישיות מצד באה לא לכך
 פוליטית אישיות מצד לא ואף העבודה,
כלשהי.
לתק חנות בעל מלכה, מקס זה היה
 חנותו על שהניף ומערכות־סטריאו, ליטים
של בחירתו בעד מאירת־עיניים כרזה

 מקס, מקשה בפרס?״ לתמיכה מקבילה,
 עם שנים שלוש הספיקו ״לא ומוסיף:

השו את ללכד שיכול היחידי י הזה הרבין
 הגישה ועם נסיונו עם כיום, במערך רות
 נגיד בוא לכך, נוסף פרס. הוא — שלו

 רוצה הייתי לא יונה. לא־כל־כך שאני
 אני המדינה. בראש יהיה אליאב שלובה
פרם. את מעדיף

מס הוא כולם,״ על עדיף דיין ״בעצם,
 לא אני איש־צוות• אינו דיין ״אבל ביר,

 אנשי כל עם להסתדר יכול שהוא מאמין
 מפרס, פחות עליהם מקובל הוא מפא״י.

הממ לראשות עליו ממליץ הייתי לא ולכן
 מפא״י על מקובל זאת, לעומת פרס, שלה.
מהם.״ טוב פעולה שיתוף לקבל ויכול

 קרוב וביטחון חוץ מדיניות בנושאי
 למשל, הוא, לפרס. יותר לדבריו, מקם,
 יפעלו אם רק ״אבל בגוש־אמונים, תומך

פרטיזנית. בצורה ולא הממשלה באישור
 משנה לא ירושלים, של למעמדה ״בקשר

 או ערבי העיר, ראש יהיה מי כל־כך לי
 הדתות. לכל חופש שיהיה העיקר יהודי,

שנוסחה כפי העיקרים, י״ד של המדיניות
ץ״

פרס שמעון שד הפירסומת כרזת
באמריקה כמו

 המאבק את והפך הממשלה, לראשות פרס
 בעבודה אחד מיספר הכיסא על הסמוי

 שיטת־הבחי־ בגוסח גלוי, ציבורי למאבק
בארצות־הברית. הססגונית רות

התמודדו על לדבר שהתחילו ״ברגע
 אם השלט. את לשים בראש לי עלה יות׳
בי נוספות. פעילויות אעשה אלי, יפנו

 הבוטיק על נוסף, שלט בקרוב יהיה נתיים
מקם. אומר שלי,״ השני

 בקריית־ נולד 29ה* בן השחרחר הצעיר
 של הטכני בית־הספר את סיים שמונה,

 משך ושירת לצה״ל התגייס חיל־האוויר,
 עם בחיל־האוויר. כאלקטרונאי בקבע שנה

לפ ביפו. מעבדת־טלוויזיד, פתח שיחרורו
כי של לאיזור־היוקרה עבר כשנתיים ני■
 חנות שם ופתח בתל־אביב המדינה כר

פר העסקים ותקליטים. למערכות־סטריאו
 מקק פתח הראשונה לחנותו ובסמוך חו׳

 הוא החנויות בשתי לביגדי־אופנה. בוטיק
 דרישות את שתשבענה יפהפיות הושיב

 החנויות, בין מסתובב עצמו הוא הלקוחות.
הפו בבעיות ומתעמק העסקים את מנהל

הישראלית. ליטיקה
 זוהר אורי ״אם מקבילה. תנועה

 (אזרחים את״ר את והקים ברבין תומך
תנועה להקים רע אז-מה רבין), תומכי

 רביו על מקובלת והיא גלילי על־ידי
 כלום לי אין זה •שבנושא כך כאחד, ופרס
רבץ.״ נגד

 זאת לעומת ״אבל לגמרי. נקי פרס
 מהיום ירד המערך כמה לב לשים אפשר
 מדי־ אין שנים. שלוש לפני נכנס, שרבץ

לק יודעים לא אנשים ברורה, ניות־פגים
 קם לא אחד ואף הולכים, הם מד, ראת

מו בציבור הסקרים זה. את להם ומסביר
 אחד אף אבל לפרס. ברור יתרון על רים
המו הרי עניין של ובסופו וצועק, קם לא

 כל עם מיפלגודהעבודה, במרכז נקבע עמד
 אני וד,קנוניות. שלהם ד״פוילע־שטיקים׳

 אי- מעורב היה פרס ששמעון חושב לא
 הוא זו מבחינה הזה. ב,פוילע־שטיק׳ פעם
לגמרי.״ נקי

 ואריק ידין של החדשות המפלגות את
 אריק לדעתו, לחלוטין. מקס שולל שרון
 לא אבל אפילו, מצויץ טוב, מצביא הוא

 הניסיון אין ולידין לראש־ממשלה, חומר
 חשוב כזה, ניסיון לפרס. שיש הפוליטי

הממשלה. לראשות למועמד שיהיה מאד
״ההת מקם, אומר כך,״ ובין כד ״ביו

 אבל מרכז-המפלגה. בתוך תהיה מודדות
 זד, לגרוע בעיניים, לאנשים קצת שיצעק

יגרע.״ לא
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