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אביסל שור?

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

הקוראים. בציבור זילזולם בגלל לינץ׳,
ב צרפתי שבועון על פעם שמעתם אולי

 פעם. בו שתציצו כדאי ל׳אכספרס? שם
 בית־החולים גרינדלינגר, י. ד״ר

 ארצות־הברית ניו־יורק, מיימונידס,
ל׳אכספרס, של דרנו על מפורטת כתבה

הסתג ועל המדיני המאבק מן פרישתו על
 המציפה התפרקות של הכללית לאווירה לותו

).1412( הזד, העולם ראה — צרפת את
לגשר מתחת מראה
 שלנו. יריב לזיוה החלמה איחולי מיטב
 תיפול ושלא ולתמיד, מהר בריאה, שתהיה
ארצה. משערותיה שערה

 כל של שלומם על נא שמור אלוהים,
הזה. העולם אנשי

 חולון יקינטץ, חנן

. . . ש. . שקדים ש.
ל התחרות על לי נודע באיחור רק

 ),1437 הזה (העולם עיני־השקד בעלת בחירת
 אני לכן לא. לעולם מאשר מאוחר מוטב אך

מועמדותי. את מציעה
 שקדים. זה בחיים עלי אהוב הכי הדבר

רק אילו שקדים, ולילה יומם אוכלת הייתי

פוצי
לכבדני יודעים השכנים גם לי. נותנים היו

לבקרם. באה אני כאשר בשקדים
 פה גם לי ויש חומות, שקד עיני לי יש
 לשכנע יכולה שהייתי חושבת אני גדול.

 מאד שחשוב ישראל אזרחי את די־סוב
לפה. להכניסם לפחות או שחדים, לאכול

 תל־אביב פרצי,
ראה — פוצי המועמדת של תצלומה

תמונה.
חאימפריה בוני

 חופשותיו אח המבלה אמריקאי כיהודי
 של דעותיה את כשקראתי נדהמתי בישראל,

 וסגולותיו תכונותיו אודות פרי, יהודית
ב החזק המין של

ה (העולם אמריקה
).1436 זה

יהודית, מובטחני,
 של ד,כשלון שכאב

 שנרם הוא נישואיך
 ולדעותיך לסיפורך

ה חלוף עם עלינו.
 הכאב יישכח זמן,

הדיעות. ותשתנינה
נערת־ תשכחי, אל

״המטומט כי חן,
האמריקאים״, מים
או מכנה שאת כפי
האימ את בנו תם,

ה המין בעזרת לדאבוננו, הכבירה, פריה
חלש.

 בולם יפלו באמריקה כי שציפית חושבני
 הוקדשה לא כי נוכחת אך בקסמיך, שבי

נע כי תשכחי אל מספיקה. תשומת־לב לך
באמריקה. אפילו העולם. בכל ישנן רות

תל־אביב גודניים, לואים

מגרמניה קריאה
 אחר שנים מזה עוקב אני רבה בדאגה
הישראלי־ערבי. בסיכסוך החזיתות התקשות

 מטעמי מיוחדת. סיבה יש להתעניינותי
מ מבלה אני כרונית) (ברונכיטיס בריאות

 בארצות־המידבר ארוכים חודשים שנים זה
 ה־ ובאל־צחרה במצריים בייחוד הערביות,
למחק שהתמסרתי לכך הביא זה אלג׳ירית.

 וישראל, הערבי העולם לגבי מסויימים רים
ב מקומיים עתונים בכמה משתתף ואני

אלה. נושאים
חות־ אתם כי שסרן דר בשבועון קראתי

1439 הזה העולם


