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שנה 40 מ־ למעלה איכות כזיגריות מייצרת רובק
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מכתבים
נצחי צעיר

 הזה (העולם שר״ ״׳אישיותו:של ברשימה
 של אמו כאילו בהעחת־שוליים *ויין )2088
 ׳הזאת העובדה בנעוריו. ■מתה דיין ׳משה

נפ ז״ל דיין שדיבורה בזמן נבונה. איננה
 לילדים, אב נשוי, דיין ׳משה היה טרה

 כ־ עבדתי 1933 בשנת .35 בגיל בערך
 דיין משפחת ׳שיל שכן אצל הכשרתיסט

 במה במשך ׳אפשרות היותה כשלא בנדלל.
 דבורה אותי הזמינה אותי לשכן שבועות

 ■משה, ׳שיל במיטתו ולנתי לצריפם זיל דיין
 בתל־אביב. בבניין ועבד 17 בן אז שהיה

 דיין, דבורה של ההלוויה במסע. השתתפתי
 ריינס ברחוב המושבים ■תנועת מבניין שיצא

 אז היה דיין משה לנהלל. בתל־אביב
 אבקש מדים. ולבש גבוהה בדרגה קצין
הנ״ל. מאמרכם את לתקן

השומרון גן ס, זיק יהודה ד״י
 בשנות שגם דיין, משה כמו אדם לגבי •

 שנות צעיר, נחשב עדיין לחייו השישים
 זאת, עם יחד בנעורים. כמוהן השלושים

 של אמו כי לציין טעות זו שהיתה ברור
בנעוריו." ״נפטרה דיין

הסנדלר בת
 ליצור הטובות והכוונות הרצון כיל למרות

 מיזוג את ולממש גלויות קובוץ ישל ארץ
 •שקשה כאלה יש במדי׳נודישראל, הגלויות

 הקשורים דימויים מיני מכל ׳להשתחרר להם
 או זה פרט של .בתכונות יאו במיקצועות

 הזה העולם של ראש־השנה בגליון אחר.
 ים־סוף. מלכת בחירת על כתבה פורסמה
 הסנדלר בת כהן, ״יפה היתה: הכותרת
 ים־ כינסיכת המוני בנשף נבחרה מחיפה,
 מה לי להסביר מישהו יואייל־נא סוף...״
 לבין המלכה, אבי של עיסוקו בין הקשר

 או פקיד־דואר עיסוקיו היה אילו בחירתה.
 זאת מזכירים היו יאז גם האם סוחר־בדים,

 שבה במדינה ■נחיה לעד האם בכותרתן
 ■תושבי הם והחייטים הפועלים הסנדלרים,

 ׳תואמת ■אינה זו גיישה השנייה? ישראל
 למען בלוחם היודע עיתונכם, את במיוחד
התחומים. בסל ושיווי׳ון הפרט זכויות

חל־אביב קונפורטס, יהודה

הצלחה? סיפור
ה בשבוע ■שהשתתפו היצרנים בשאר

 באירוניה לחייך אלא לנו נותר לא אופנה,
 ׳שסוע על אדר מיכל של כתבתה ■למיקרא
 בכתבה האמת ),2088 הזה (העולם האופנה

 ■והיצרנים הנחמדות ׳שהדוגמניות היא זו
 ש־ המיסדרונות, בחום הסתובבו העליזים
 על הכל לבצע השתדלו השבוע ׳מארגנות

 שחו הנלהבים וש׳הק׳ניינים ביותר הטיוב הצד
בארץ. טיילו או בבריכה

 משפחה, יפני של הגדולה ההסתעחחת
 שירותיהם שהציעו וס׳וכני-מכיירות קרובים

 האפנינג של ׳אווירה יצרה אומנם ליצרנים
 * עיסקות שביצעו היצרנים את אולם אמיתי.

 אצבעות על לספור אפשר (:לדעתם) ׳מוצלחות
 80מ־ למעלה השתתפו (בשבוע אחת ייד

׳למיכל. יבושם — הצלחה יזו ■ואם יצרנים).
נועם, וחיים רחל

ראשון־לציון בע״ם, נועמיוז

אישית תודה
 לצוות באמצעותכם להודות רוצה אני

 בבי׳תעז׳חולים 37 מ׳בי׳תן ■והאחיות האחים
 בית־החולים למנהל ובמייוחד הרופא, אסף

 יו המסור הטיפול על קליין, ישראל הד״ר
שם. ׳שהותי בעת לי שהעניקו הלבבי והיחס

תל־אביב סטפנסקי, פטר

צודקת לעולם טעות
הארץ. בעיתון מצאתי הבא הקטע את ,

 ״ניו• שערך מחקר ממצאי לסי
 ש? הדתית החלוקה טיימס״ יורק

יהו 1/3 היא בגיו־יורק המצביעים
 דתוה בני והשאר חתולים 1/3 דים

אחרות.
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