
ממני. עכשיו מרפה אינה ללכת ־כול
בני-ברק מורד, אורי

נוס ״המודעה ויטה: הנהלת טוענת •
 עם עצמאיים, במפיצים רצינו סוב. לא חה

 אמר המכירות שמנהל נראה עצמאי. רנב
 והוא הללו, התנאים לו שאין מורד למר
אחר.' עניין לו שאין בזה הבין

השיחרור, במלחמת שנפצע צה״ל, כנכה
 שבע־אכזבוח אדם הנני שהיום לקבוע לי צר

ואפשרו בפני, נסרקו הדלתות כל ומרורים.
מאוד. מוגבלות ,יות

ירושלים מאיר, עזרא
הקיבוצים אדמות

 הזה (העולם בשבועונכם לקרוא הופתענו
 כי לקוראים מסופר בו הקסע את י)562

 חלק מעבד הצעיר השומר של נחשון קיבוץ
לאטרון. מובלעת כפרי מאדמות
חד־משמעי, באופן בבירור, לציין עלינו

ה וקיבוץ בכלל, באיזור אחד קיבוץ שאף
למט עלה לא בפרט, נחשון הצעיר שומר

 על שהיא, צורה בכל חקלאי, עיבוד רות
 לתושבי- השייכים אדמה שעל או חלקת־שדה

 על־ידם שנעזבו לאטרון, מובלעת של הכפרים
מלחמת־ששת־הימים. כתוצאת

 כאילו בעיתונכם, שפורסמה זו, בפיסקה
המובלעת, כפרי של שטחים מעבדים אנו

ברבים. שמנו להכתים נסיון אנו רואים <1
נחל־אילון נחשון, יוימץ מזכירות

 העולם חקירת צודק. נחשון קיבוץ •
 מה של שטחים מעבד הוא כי העלתה הזה

ה אדמת את לא אן ההפקר, שטת שהיה
 על הסוכנות הודיעה זאת לעומת כפרים.
יהודית. להתיישבות זו אדמה למסור כוונתה

הזרם נגד
לעצמכם, נאמנים נשארתם — לאל השבח

הזרם. נגד לשחות ממשיכים ואתם
 גם כאלה, שיגעון שבימי חששתי כבר

ש כמו או לאסטבלישמנט, תיהפכו אתם
 מן חלק — עמיקם אליהו העיתונאי אומר

הקיימת.
רחובות גורי, עליזה

וכ״ב הישראלי
מהם, אחד בחוץ־לארץ. ישראלים הרבה יש

הלומד פוקובסקי, צבי הוא נתפרסם, שטרם

כ״ב עם פוקוכפקי א
בקלי אן־בי־סי הטלביזיה באולפני במאות
פורניה.
 את לבקר באוקטובר חוזר שצביקה כיוון

 שתפרסמו רוצה הייתי בפתח־תקזזה, משפחתו
 של בובת־תשעודה בלוויית — תמונתו את

בארדו. בריז׳ים השחקנית
 בתיה עם הצטלם גם הוא ב״ב, אחרי
 את אבל ישראל. של מלכת־היופי כבירי,

בנפרד. לכם אשלח הזאת התמונה
ניו־יורק גרוס, חנן

בבקשה.
צודקת לעולם טעות

כ הייבן, ניו ברחובות מסיירת ״המשטרק
ת מצויידת שהיא ו צ צ פ ע ב ז מד ג

״ ע י באוגוסט). 22 (הארץ, מ
תל־אביב רוזנפלד, גדעון

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

ה1ככה
מתחיל.״

 רוכשת את — קודם
 ניפל־ ,,עתיד״ כיריים

 שיא ומשוכללות, אות
לה 5 והעיצוב. היופי
 לצליית סידור בות;

 ולחימום המבורגר,
 בשבת. איטי

 קונה את — אחר-כך
 נאה ״עתיד״, ארון

 עם אמאיל, ומצופה
 ותאים. מדפים

 את — מאוחר יותר
ו תא־אפיה מוסיפה

 טר־ עם ״עתיד״, גריל
מסתו שיפוד מוסטט,

 פנימית. תאורה בב,
ה הגז חברת ״פזגז״,
 מציעה בארץ, גדולה

ב השיכלול שיא את
״סי :הבישול מכשירי

 המופעל תנור — מה״
ש וחשמל בגז או בגז

״טו ;ס״מ 40 רוחבו
מודר כיריים — פז״

ה — ״אופיר״ ניים;
 עם ביותר הזול תנור

 ו- ״אורן״ טרמוסטט;
מט״  תנורי — ״קו

 משוכלל, למטבח יוקרה
ו גריל בישול, מכשירי
ועוד. לפיקניק; תאורה
מכ של והמודרני העשיר המבחר

 השירות המשוכללים, ״פזגז״ שירי
 ואספקת והמהיר האמין היעיל,

 לכך ערובה הם — הדייקנית הגז
— כי
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