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ת משרד או קל ח ה
ן ל ה ח ל ם המחירים לו כ ס מו ה

4.4.77 ־ 8.4.77ל־
 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט
לק״ג לצרכו ת ו ק ר בל״י•

4.50 עגבניות
4.90 ק״ג 2 של באריזה עגבניות
3.50 ר ז ג
1.70 לכן כרוב

— ערבה ממשקי יבש כצל
3.10 הפסח לחג מבצע
3.50 בשקיות ארוז יבש כצל
3.40 הפסח לחג מפצע — תפו״אד

3.80 ״ג ק 2 של נשקיות ארוזים תפו״אד

6.00
ח ו ר י פ

6 גודל זהוב תפוחים
6.60 6.5 גודל זהוב תפוחים
4.80 6 גודל גרגר תפוחים
5.60 6.5 גודל גרגר תפוחים
6.00 5 גודל ספדונה אגסים
7.10 5.5 גודל ספדוגח אגסים
5.25 ת ו נ ג כ

2.50
ם י ר ד ה

וארוזות בתפזורת — אשכוליות
2.90 וארוזים בתפזורת תפוזים
3.50 טמפל
4.10 לימונים

מ.ע.מ. בשקיות קפואים פטמים ת 1 3 1 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׳ ג* + 10.32 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל

ל״י 1.78 + 22.22 וגידים עור ללא הודו בשר

אג׳ 84 + 10.50
ם י ג ד

ף י ס ב
ל״י 1.84 + 23.00 ק״ג 1/2 קפוא כפרוסות כסיף
ל״י 1.19 + 16.11 חי קרפיון

שה דרו
24־3 דירה

ם חדרי
 טלפון + ריקה

ת״א בצפון

טלפן: 243386 ל

 בעברית לאור יצא
 דוד המלך בעקבות

הזהב לשער
פפמן אלפסי הארי מאת

 מלכותית לדמוקרטיה תוכנית המציג
 160 + עמוד 304 בראשותו. בישראל

נשי מלכים, של ביקורות צילומים.
עולמיים. ומנהיגי^דת אים

״יסוד״ הוצאת
הספרים בחנויות לשיג

ד י ס 1 ף ס כ ח
1 שניה יד ספרים

 ספרי ומחליפים קונים מוכרים, אנו
 אמנות וספרי קריאה ספרי לימוד,

השפות. בכל

ס ו ט ו ל ,״ ,

 101 אלנבי רח׳ תל־אביב,
הגדול) בית־חכנסת (מול

י ו נ מ ה

ת  חשבון, קיבל

א, תו פרע אנ  או

. ם ד ק ה ב

ו*ים1המ מהלקח

במדינה
אדם דרכי

!!,ב* אסיד
 טוען ״1 ברוסיה כמו ״כאן

 חסר״בית גער
אמו, אל לגסוע המבקש

לכייסו מתעקש צה״ל אך
 לעזוב רוצה אני !בציון אסיר ״אני

החו איפה לי. נותנים ולא ישראל, את
 כאן?״ עליו מדברים הרבה ■שנל־כך פש

 חיפה יליד ,17ה־ בן ניר דורון מתמרמר
 דורון של הוריו היום. עד בה המתגורר
 בחיפה בטכניון פרופסור אביו התגרשו.

 כיום היא אמו ואילו •שנייה. לאשה ונשוי
אנגליה. אזרחית
 יחד חמש, בגיל ישראל את עזב דורון

 לשלדש שיצא המהנדס, ואביו אמו עם
 שמונה בן בהיותו במכסיקו. שליחות שנות

ל היגרה האם נפרדו. הוריו ארצה. שב
 הוחלט ההורים שבין ובהסכם אנגליה,

 בארץ. אביו, אצל יישאר הבכור, שהוא,
 נאלץ ודורון שנייה, אשה לו נשא האב

חדשה. למציאות להסתגל
 בית־ לגיל כשהגיע לרחוב. מהבית

לקי ועבר חיפה את עזב התיכון הספר
 רבים, חברים מצא שם נחשולים. בוץ

מת היה במשק. ששהו המתנדבים בקרב
 לא חברי־המ-שק וימים. שעות עימם רועע
 ה״צבר״ של התחברותו את יפה בעין ראו
להי יחדל לא שאם לו נאמר הזרים. עם

 לא דורון מהמשק. ייזרק עימם, פגש
לע אולץ ואכן החדשים, חבריו על ויתר

לחיפה. חזר הוא המשק. את זוב
 בגלל מקומו את מוצא הוא אין בבית

 של שילטון בשנינו ששולטת אבי ״אשת
רו שאני אמרתי ״לכן אומר. הוא פחד,״

ואחי.״ אמי אל לאנגליה, להגר צה
 פנה אחדים וחודשים 16 בן כשהיה

 אש־ וביקש בחיפה ללישכת־הגיום, דורון
 נאמר הצרות. שוב החלו כאן רת־הגירה.

 חלילה וחוזר להמתין, ושוב להמתין, לו
 של בחופה ״נתקלתי חודשים. במשך

 נמסר שבוע ״בכל מספר. הוא אטימות,״
 עבורי רכש אבי ■הבא. בשבוע לבוא לי

 היה והכל לאנגליה, כרטיס־טיםה בינתיים
 בלישכת־הגיום אבל לנסיעה. מוכן כבר
בלך־ושוב.״ אותי דחו

 היה דורון אך אידיוט. או חולה
 הוא הארץ. מן להגר בהחלטתו נחוש

 לעיתים הלישכה אל בא והיה ויתר, לא
 שהחיילים כך לידי המצב הגיע תכופות.

 לטפל כדי להיכנס לו הניחו לא בשער
 הותר שבה האחרונה בפעם בענייניו.

 לבסיס־ נשלח •שתיקו לו נמסר להיכנס, לו
ייער התיק כשיוחזר לבירור. קליטה־ומיון,

 בל- יימצא אם ורק רפואיות, בדיקות כו
 ״זאת הארץ. את לצאת יוכל תי־כשיר,

 אידיוט או חולה להיות צריך שאני אומרת
מכאן!״ להגר לי שיאפשרו כדי

 אש־ כשביקש היה שמישגהו טוען הוא
כ רגישים, הצבא ״שילטונות רת־הגירה.

באמ מעכבים והם ההגירה, לנושא נראה,
 שיימלאו עד התשובה, את שונות תלות

 חייב־ אהיה שבו הגיל שנים, וחצי 17 לי
 זה אבל בטלות• הבקשות כל ואז גיוס,

 אומר ,״16 בן שהייתי מאז כבר נמשך
דורון.

 לבית־ אמו אותו רשמה כבר באנגליה
 בכיליון- לו ממתינה היא תיכון. ספר

 חודשים כבר מסתובב הוא ואילו עיניים,
 יכול, אינו ללמוד באפם־מעשה. ארוכים

 בהמתנה לבית־ספר, נרשם •שלא כיוון
 מדי עבד. לא גם סיבה מאותה לאשרה.

בטיפול. שעניינו לו מודיעים ■שבוע
 כרגע חסר־כל. שהוא ארוכה תקופה זה
 דויד פרופסור של בביתו מתגורר הוא

 חברו של אביו שהוא מהטכניון, טיהאוזר
למל לקורת־גג, לו דואגים שם הטוב.
 ימים עליו עברו' אז עד ולמזון. בושים
ללחם. ורעב בגנים שינה של לילות קשים,

ש שיידעו העולם, בכל רעש ״אעשה
 ישראל ממשלת דמוקרטיה. איננה ישראל
 זכותם בעניין ותעמולה מאבק מנהלת

ל ומרוסיה מסוריה לצאת יהודים של
 מאפשרת איגד, היא־עצמה אבל ישראל,

 הארץ כל לתושביה. חופשית הגירה זכות
היהו במאבק תמיכה של פלקטים מוצפת

 בדיוק כאן אני והנה בדיקטטורות, דים
 נכנס לצאת •שמבק-ש מי שם, ברוסיה• כמו

 להיות צריך כאן וגם לבית־משוגעים,
מ ולצאת לצבא ללכת לא כדי משוגע

הארץ.״
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