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סח רצונבם טסר פליישר )העולם הזה
? (1319
מא ,שעשה אברהם פליישר טה שעשה,
שטו לא יורד טרפי העונונות .יש לציין
בסיפוק שאתם הייתם היחידים אשר נתתם
לו את זכות הדיבור בטלאה ,וצילמתם
אותו נפי שהוא נראה .בטוחני שגם את
דברי תפרסטו ,היות ואני אולי היחיד
אשר מבי! את טר פליישר וטקנל את
רנרו בתורה מסיני.
טר פליישר הוא גיבור ,היות וכדי לבצע
את הרכיבה על כסאות המפלגות השונות
 כפי שהוא רגיל לרכב — צריכים להיותגיבור.
״קנתה אותי טפא״י,״ אוסר הוא ומציג
את המחיר )תצלום השער( .האם זה לא
מזכיר לכם את הבריחה על ברנרד שאו,
שפנה פעם לאמריקאית בשאלה :״תגידי,
גברת ,האומנם מוכנה את לשכב עם גבר
עבור עשרת אלפים דולר?" ״בהחלט,׳׳ ענתה
הגברת ,״ותמורת דולר אחד?״ שאל שאו.
״מה אתה חושב שאני?״ התרגזה ה
גברת .״מה שאת ,אני כבר יודע,״ ענה
שאו ,״רציתי רק לרעת מאיזו דרגה.״
דבר אחר לנטרי הוא פליישר .כולם יוד
עים מה הוא .השאלה רק מאיזו דרגה.
כולם אומרים שהוא טכר את עצמו תמורת
כסף רב — הוא אומר שקנו אותו רק
תמורת הסכם.
אני הבר המפלגה הליברלית ,אשר אמר
לפני פרישתו מהמפלגה :״כל חבר מפלגה
חייב לשאון־ שמפלגתו תניע לשלטון .מה
יהיה אם אנחנו נצליח ,וחס־ושלום מר
פליישר יהיה ראש העיר באר־שבע?"
פסח אונגר ,נאר־שבע
בענייו הנער משה פליישר ,שנםח *1בים
עם סירתו להווי לבנון —
מסתבר שכל הפליישרים בארץ מתהילים
לדוג במים עכורים.
אורי ישין ,תל־אביב

•מועדון הח״בים המקצועניים

ברצוני להביע את הערכתי לקורא ישר
אל אלכסנדר ,על התמדתו בהתנצחות על
מספר ״הח״כים הטקצועניים״ )העולם הזה
. (1320
ידידי המלומד מזכיר חמישה שמות
שלא הוזכרו ברשימתי — אד לצערי איו
אלה זכאים להיכלל במועדון ה״מקצועניים״:
ד ו ד ב ר ־ ר ב ־ ה א י  :ה,פיע במקום
ה 44-ברשימת מפא״י לכנסת השלישית ,בה
היו לטפא״י רק  40מקומות .הוא המתין
ל״חורו״ למעלה משנה ,ער להתפטרותה של
סנטה יוספטל.
נ ח ו ם נ י ר ו י ש ר א ל ג ל י ל י )מקום
ה־ 120לכנסת השניה( היו ארבע שנים תמי
מות מחוץ לבנידהכנסת.
א ר י ה ב ן ־ א ל י ע ז ד  :התפטר בגלל
מצב בריאות לקוי ב־>3־! ,19ולא כיה! עד
לכנסת השלישית.
י ע ק ו ב מ ר י ד ו ר  :התפטר ב־1954
לרנל עסקיו בחבש ,וחזר רק לכנסת השלי
שית.
האם זה מספק אותר ,מר אלכסנדר?
צבי בר־שירה ,גבעתיים

ש ר ב י ס ל ק ס מ י ש פ ת י ך  -ש פ תון ו ת ו ח ם ק ו נ ג\ ו ר > ם ב א ח ד
 8x 108א — ? ^ 81110נסיך השפתונים החדש ,המהודר והעדין.
יתר־אורכו ודקותו מקנים לידך שליטה מלאה כשאת תוחמת
וצובעת את שפתיך — בדייקנות ,בקלות ובצורה מושלמת.
ב־  8x 108א  10ט.8וג? — מביאה הלנה רובינשטיין לשפתיך
אמצעי־איפור מושלם ,כ־  ^x10^ ^ 11^ 80 ^ 1לעיניך וב־
> 88 ? 1,1; 11ז\ ס 0לאיפור פניך 8x 10:8: .זל 103מ ? ^ 8הוא עדי
לארנקה של כל אשה אלגנטית.
ב־ 12גווני אופנה ,לרבות צבעי אופנת ״זיקוקין״׳ המעניקים
לשפתותיך חמימות ורכות־של־חלום !

הבוז לעירום!
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להלן המכתב שנשלח למטה משטרת תל־
אביב:
האם לא תסכימו אתי בדעה ,כי זוהי
נבזות ממדרגה ראשונה ,סאדיזם ,ציניות
וזוועה נפשעת ,אם לא להשתמש במילה
הזירות ,שמערבת העולם הזה נוטלת לעצמה
את הזכות לפרסם תמונות עירום של טרילין
מונדו המנוחה ,אמנית־קולנוע יפהפיה ,תר
בותית וצעירה ,אשר לא יכלה לשאת יותר
בסבל חיי הדיבילינציה בצל האטום ,ואיבדה
עצמה לרעת כדי להימלט מהסדום ועטורה
של תקופתנו.
האם מגיע למונרו ,אפילו היום ,כאשר
שרידיה הארציים וגופה היפה ,והיחיד־
במינו כבר שוכנים־עפר ,כאשר מאום לא
נשאר מקיסמה הנשיי ,ונפשה כבר בחיק
הנצח .האם אמנם מניע לרמות נשיח נדו־
לה ונאצלת זאת שדווקא בארץ הקיויה
ארץ־הקורש יעשו ממנה חוכא־ואיטלולא,
ויציגו אותה בפני הנוער שלנו ערומה
למחצה ,חשופת-חזה ,וחצי ערומה נם בבטן,
עטופה באופו מנרה בצעיר ניילון — או
רשת ,ולציין :״זוהי טרילין נם היום!"
האם לא היתה ראויה לכד שידברו על
חייה ופעלה .ולא להציגה כאשת־זנונים?
אמהות צריכות לירוק ,כבפני מוקצה־
מהמת־סיאים ,כשכניהם מביאים הביתה את
נליונות העולם הזה ,עם תמונות טרילין
המתה.
או ,שמא מראים בישראל תמונות של
טרילין ,כשהיא עירומה ומופקרת ,רק משום
שאיננה אחת משלנו? ואם כד ,הרי תצוגה
זו של המתה הדנולה — היא הזירות עוד
הרבה יותר נדולה.
הניע הזמן לשחרר את הנוער ,תלמידי
בתי-הספר ,ם! התועבה ,הטומאה ,הזוועה
הזאת ,על מנת שיהיה ראשם פנוי למתמ
טיקה ,לי־יסמוריה ,לגיאוגרפיה ,ולתנ״ד.
ושלא ילמדו בזמן השיעור את עקרונות
המוסר־היהורי ,ולאחר מכן ,כשעות־הפנאי,
יעיינו בחזה החשה* של סונרו המתה.
פרופ׳ א .שלינגר ,תל־אביב
גזרילין נותרו התגיירה לפני ננסואיה לסופר
ארתיר מילר ,ומשוס כן היא יהודיה כדת
וכדין .תמונות העירוס הוכנו על-ידי מרילין
עצמה ,בכוונה תחילה ,על־מנת שישמשו ב
צוואתה ,אחרי מותה )העולם הזר.(1319 ,

עוף השבוע

מה זה שכל הנליוו האחרון )העולם
הזה  (1321מלא בשמעון פרם :עליו מדובר
בקטעים ״סנטימנטים״ ,״אנטרמצו בטחוני",
״קצת פרסומת״ ועור .בקיצור — כל מדור
״במדינה״.
עוד מעם יוכל לטעוז בצדק ״המדינה —
זה אנין״
גד בר־טוב ,נתניה
העולם הזה 1322
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גורדו! לבינסוז אילוו

עברית ,אנגלית ,צרפתית ,גרבנית
כתות מיוחדות למבוגרים ולתלמידי בתי״ס יסודיים ותיכוניים
^ הכנה לבגרות.
^ הכנה ל־ 11)11(*£6מ 0 3
ז6עזנא & 1עסתסוסנ^סץ?
שפד ,שמושית
 1:!£1031;6.ז 06
 1011ז83ץ001176
ספרדית ,איטלקית ,רו
קורספונדנציד מסחרית ב־
סית׳ פורטוגזית ,ערבית.
אנגלית.
ת ״ א ,נחלת-בנימין  ,2טל * 56347 .פ ת ח ״ ת קו ה ,מונטיפיורי 4
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המנוי
קיבלת חשבונך,
נא פרע אותו בהקדם.

