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מכתבים
)8 מעמוד (המשך
בלימו ועוסק שבארצות״הברית, פורניד.

 לשוב בדעתו לימודיו תקופת ובתום דים
כעורך־דין. עבודתו את ולהמשיך ארצה

ס עו״ד מו תל־אביב *.צר, ע
 בזאת מובהר אי־הבנה מניעת לשם י•

 ב־ שפורסמה בידיעה שנכללו הפרטים כי
הת לא )2106 הזה (העולם תשקיף״ ״דף

 קירר, עורך־הדין אל צורה בשום ייחסו
אליו. התכוונו ולא

והפמש" ״חפטשי
 בהצעת־חוק השנה בכנסת ידונו אולי
 ל- שנה מאה במלאת הטלוויזיה, לתיקון
!מספיק !די האחים. סידרת

מהתוכ 1900 בשנת התלהבתי אני גס
 שוויל- רונן בכורי לבני קראתי ואף נית,

 שחקני שאר עם פוסטרים החלפתי המונה
 בטעות — הדלקתי לא פעם אבל הסידרה.

 ביום שמונה בשעה הטלוויזיה את —
 בסכין לחדרי נכנס המונד ובריאן הרביעי
 האלה השחקנים מצליחים איך שלופה.
ולהיכנס למזרח־התיכון שבוע כל להגיע

ש (מבלי מתימטי בדיוק שלנו למכשירים
עליהם)? תשפיע שביתת־מטוסים שום

 :האחים כל עם לעשות מה הצעה לי יש
 שם הקיבוצים, לאחד בריאן את לקחת
 אן, בשם מתנדבות אלפי למצוא יוכל
 האחים אם את ;המנוחה אשתו כשם

 והפטש״, ״הפטשי המתח לסידרת לשלוח
 אדוארד את בפנסיה; בלשית שם שתהיה
 בשילה, להתנחלות לשלוח אפשר ואשתו

 כנהג- בארץ להסתדר יוכל בטח ודייוויד
מונית.

לה לי, אי שחיי שזז־ שו הל״ה נתיב פג

!ג׳אפא היידה
 והתפוזים התפוזים תיבות על רק לא
 שכתבתם כמו ג׳אפא, השם מוטבע עצמם

 האימון חולצות על גם ).2111 הזה העולם
 הופיעו גם (עימן יפו מכבי כדורגלני של

 ג׳אפא השם מפיע האינטרטוטו) במיפעל
יפו. ולא

נתניה שכיג, יצחק

1 השביתה היתח מה ׳למען
 חשבנו כולנו בתי-הקולנוע שביתת אחרי
 בתי- שבעלי או יירדו, הכרטיסים שמחירי
ל בתמורה משהו לפחות יתנו הקולנוע

 להוריד במקום שונה. המצב אך קהל.
אותם. העלו — המחירים את

 שיעור כי טענו בתי-הקולנוע בעלי כל
 לפני היה וזה — 50ס/סבכ- ירד המבקרים
 15—20 היה הכרטיס מחיר כאשר השביתה,

 מחיר עלה כאשר השביתה, אחרי האם ל״י.
המבקרים? מספר עלה הכרטיס,

 היתה בתי־הקולנוע בעלי שביתת האם
 ייקורם? לשם או המחירים הוזלת למען
 לשלם לא בתי־הקולנוע בעלי רצו האם

 אותו לשלשל שיוכלו כדי מם־עינוגים
ה להעלאת בתוספת כיסיהם, תוך אל

מחיר?

י

באר־שבע קכדעה, מדהמד

כלבד המיזגון
 שפיר- המידע את לתקן לבקשכם הריני

 הזה (העולם בעיתונכם אודותי סמתם
 האדנים בית מנהל איני לידיעתכם: ).2112

 במקום המיזנון את שכרתי בירושלים.
מנהל. אני בלבד ואותו מאגודתוהציירים.

ירושלים מרציאנז, סעדיה

2114 הזה העולם10


