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זאדזריס חגורה מהדקת דיין
 ששלחתי מיכתב העתק כאן מצורף

 עצמו. בעד והמדבר ,2.1.75ב־ את לירחון
 בפברואר, החודש, לאור הירחון כשיצא

 פורסם לא שמיכתבי על מאד התפלאתי
ל מייד טילפנתי מתכתבת.״ ״את במדור
 והנ״ל ריפין, שדה הגברת הירחון, עורכת
 ושי־ לעיונה הועבר המיכתב כי טענה
 היא, וכי דיין יעל גברת של האישי קולה

 יפורסם המיכתב אם קובעת דיין, הגברת
לא! או

 :שהיא ודאי כי אבסורד, שזה טענתי
 שמדבר מיכתב יפורסם כי תסכים לא

 כי בתשובה, טענה, ריפין גברת בגנותה.
 עימה דין־ודברים אחרי במערכת. נהוג כך

 להעולם מיכתבי את שאשלח לה אמרתי
חושבת.״ שאת מה ״תעשי ותשובתה: הזה,

 הייתי לי, חורה מאד שהעניין מאחר
העניין. את לפרסם מבקשת

המקורי: מיכתבי לשון וזו
 ירחון של הקבועות מהקוראות כאחת

 מדור שום על הגיבה לא היום שעד את,
 אליכם לפנות לנכון מצאתי אחר, אד זה

 גברת של שבהתנהגותה לאבסורד ביחס
שהוכ הקבועה, לפינתה כוונתי דיין. יעל

ב צנע בכותרת 1974 דצמבר בחודש תרה
סובה. רוח

כל על כי דיין הגברת טענה זה במאמר

דיין יער
לאחרים להטיף לא

דוג והביאה החגורה, את להדק הציבור
 במיצרכי־מזון, חיסכון על עצמה, על מות
 סטייק במקום חביתה ״לאכול הלשון: בזו

חטי במקום דבש עם קלוי לחם ולהגיש
 הגברת ציינה השאר בין משוכללים.״ פים
 בתחום אינם והגבינות היין מחירי כי דיין

וכר. תקציבה,
 של מאמרה כל על לחזור רוצה איני
אליה להפנות ברצוני אך דיין, הגברת
 הטפת־המוסד כל לאחר אישית. שאלה
 ולאכול לשבת התקציב לה מניין הנ״ל,

 אנטוניו במיסעדת ׳סוף בלי יין ולשתות
 ועוד בעלה עם )1.1.75רד (ביום בהרצליה

1 לא ולנו מוהר לה האם ? חברים ■זוג
 בעצמה היא אם ממנה, דוגמה ניקח איך
 את כליל וסותרת רעה, דוגמה מהווה

 גברת אנא, יצאהו! שאיתו המאסר כל
 את שימרי מוסר. לנו תטיפי ׳על דיין, יעל

ה את בתיאבון ואיכלי לעצמך המוסר
בליוויית וכר הפיצה הספגטי, שרימפס,

בתיאבון. — טוב יין
די, עדינו? תל-אביב כרזי

ת מדו ת עו צו צו ? מ
הזה (העולם שפירסמתם לכתבה אשר

פו במועצת ה״פעילות״ סיקור ובה )1949
להעיר: הננו חיפה, עלי

 בה, המצויינות והעובדות כולה הכתבה
 אין שלצערי כך להד״ם. מהאצבע. מצוצות

לתגובתנו. מקום גם
 הזה העולם אם מיקצועית. עצה גם ואולי
כדאי רציני, כעיתון עצמו את מחשיב


