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קי הוא הזוז העולם השלטת, הכת בעיני

ומרגי דוקרים כולם רבים, קוצים בעל פוד
 יותר אותה המרגיז הקוץ כי יתכן אך זים•
 הדוקר זה — ביותר הארוך דוזקא הוא מכל

בחוץ־לארץ.
 בשבועון רואים בעולם רבים עתונים

 על לאינפורמציה חשיב מקור זה מסויים
 להעתיק נוהגים אלה עתונים בארץ. הנעשה

 לעיתים — בהרחבה הזה העולם דברי את
זה. ציון בלי לרוב אן המקור, ציון תוך

 שכירי־ את מרגיז זה נוהג כ־ מאליו מובן
 כן על בעולם. הרישמית התעמולה של העט

 בלתי־נלאית, מתמדת, מערכה מנהלים הם
 מנסים הם בארצות־חוץ. הזה העולם נגד

בוג נתעב, מלוכלך, בשבועון אותו לתאר
 להסתמך שאסור שבועון .בקיצור, — דני

ואופן. פנים בשום עליו
 סמויה. הגדול, ברובה היא, זו מערכה

ה באמצעות הקלעים, מאחורי מתנהלת היא
ו ציוניים עסקנים הישראליות, שגרירויות

 יוצאת היא פעם לא אך שכירים. כתבים
 מעל ימים, כמה לפני קרה, כך העולם. לאור

 היהודי העתון פוסט, ג׳ואיש ניישונל עמודי
בארצות־הברית. ביותר הנפוץ

★ ★ ★
 אחד אלפרט, קארל עמד ההתקפה בראש
 הציוני המנגנון מן הניזונים הרבים הכתבים
העשיר.

 כי זו. להתקיפה אלפרט יצא במיקרה לא
 למלא זה יהודי עתון נוהג רב זמן מזה

 חומר הזה. העולם של בחומר מעמודיו רבים
 המציאות על לדווח לעתון שעזר הוא זה

 מסויימת אי־תלות על ולשמור הישראלית,
הרישמית. התעמולה של האדיר הזרם מן

 רבים עתונים יש ״בישראל אלפרט: טוען
 יומונים, 23 ישנם ביניהם. לבחור שאפשר

 ספור. אין עד כמעט וירחונים שבועונים וכן
 טובות, לכתבות חומר המחפיט כתב־חוץ,

רב. שלל בהם למצוא יכול
 כוללת הישראלית העתונות העוקץ. ״וזה

 רציניים בעתונים החל — הסוגים כל את
 ביותר. והמאוס הזול בסוג וכלה ומכובדים,

 שאתה העתון, של טיבו את לדון תוכל
החד של למקורן לב השים אם בו, קורא
ה העתונות מן העורך בחר שבהן שות

ישראלית.״
 מזכיר אלפרט הנכבדים? העתונים הם מי

 המשמר. ועל הצופה דבר, הארץ, ארבעה:
ו אחרונות ידיעות בעיניו חי מוצאים פחות

 סנ־ כעתונים מגדיר הוא אותם מעריב
 ה־ דיוקם על לסמיך ״אין אשר סציוניים,
עתונאי.״

 את כותב אינו הטוב הציוני האיש אך
 שאינם •הצהרונים, את להשמיץ כדי דבריו

כו — הכל ככלות אחרי לאדוניו. מזיקים
להשת לפוטט ״אסור אומרת: מאמרו תרת'

 הראוי אינפורמציה כמקור הזה בהעולם מש
לאמון.״

ה בשורות לשיאי המאמר מגיע כן על
באות:

ה על העומד שבועון הוא הזה ״העולם
 העתינאי הסולם של ביותר הנמוך שלב

 לעתוני־הזבל רק להשוותו אפשר בישראל.
 בהוליבוד. שנים, כמה לפני לאור, שיצאו

ובפשע. במין בשערוריות, מתמחה הוא
 גבול את מלעבור בקושי נמנע ״השבועון

ול לבן־גוריון מתנגד הוא הדיבה. חוקי
 דוגל הוא וקיצונית. ארסית בצורה ממשלה

 מחמיץ ואינו מטורפים, חוגים של ברעיונות
החשו האזרחים את ללכלך הזדמנות שום
המפלגות. כל כמעט בני בים,

ה האינסטינקטים אל פונה הזה ״העולם
 ,־האש־מנקד הוא קוראיו. של ביותר שפלים

 כי פלא אין הישראלית. העתונות של פה
הדמו את לרעה המנצל זה, מסוג שבועון
ל מצוטט הופעתו, את המאפשרת קרטיה
 ואויבי מדינות־ערב על־ידי קרובות עיתים
העולם. ברחבי ישראל

סו האחרונים בהידשים כי אותי ״מדאיג
 על ויותר יותר פוסט ג׳ואיש הניישונל מך

 אינפורמציה.״ מקור כעל הזה העולם
★ ★ ★

 זו גם עזרה אחרות, רבות התקפות כמו
 של דבריו כי לו. להזיק תחת הזה לחעולס
 היהודי־ העתון עורך את המריצו אלפרט

 בהבלטה לו לענות רוט, צ׳ארלס האמריקאי,
רוט: השיב ובהרחבה.
 מעיוורון אלפרט קארל סובל זה ״בעניין

מסויים.
.״ .  כתבות מעתיק שעתון בכך רע מה .
 החומר אם ביותר, הסנסציוני העתון מן

 הבוחר העוזון של העתונאית לרמתו מתאים
 יה־ה פוסט, ג׳ואיש בניישונל כתבה כל בו?

 או ביולטין כתב, — יהיה אשר מקורר,
העור על־ידי בקפדנות נבדקת —אחר עתון
כים.

 מסו־ כתבה על רוגז אינו אלפרם ״קארל
 שמרגיז מה הזה. העולם מן שנלקחה יימת,
מצטט יהודי־אמריקאי עיתון כי הוא אותו

 משווה הוא אותי הזה, השבועון את בכלל
האמריקאיים. לשבועוני־הזבל

..״  הזה העולם כמו שבועון גבר מדוע .
ה לשביעון־החדשות והפך השבוע דבר על

 לרוח שהותאם השבוע, דבר בישראל? ראשי
 המדינה, קום מלפני הישראלית האוכלוסייה

 מוסף לדרגת הראשי השבועון מדרגת ירד
דבר. של ו׳ יום לגליון המוכנס

הבי העולם רחבי מכל ההמונית ״ד,עליה
 ולשבועו־ לעתונים פורה שוק לישראל אה
 כאשר הימים את זוכר אני סנסציוניים. נים

ל בזו אירופה, ילידי השמרניים, הישראלים
 סטיות בהם וראו אחרונות, ולידיעות מעריב

 אלפרט שקארל למרות אולם עתונאיות.
 משפיעים הם אלה, צהרונים בשני מזלזל

 שהיא מכפי יותר הישראלית דעת־הקהל על
לחשוב. רוצה

לם העו גי של סדרות מפרסם הזה׳ ״...
הממ והשחיתות הביורוקראטיד. על לויים

 קולנוע. כוכבי על מאשר פחות לא שלתית,
 את מצטטים הערביות במדינות העתונים

 שהוא מפני הזה, העולם עורך אבנרי, אורי
 מרחבית, בהתקרבות רעיונית מבחינה דוגל
 שקארל כפי הבוגדניות, נטיותיו בגלל ולא

אותנו. לשכנע רוצה אלפרט
 סנסציוני, עתון באמת הוא הזה ״העולם

ה חיקו אילו אולם המונית. תפוצה בעל
 רוח־מסע־הצלב את האמריקאיים שבועונים

 רוח היתד, הכלל, לטובת הזה העולם של
 ישראל של נוספת לסחורת־ייצוא הופכת זו
 בה.״ להתגאות יבולה שישראל סחורה —

★ ★ ★
 נגד המסע את מתכנן מישהו כי נידמה

 חידש באותו עולמי. בקנה־מידה הזה העולם
 היהודי־האמרי־ בעתון זה פולמוס הופיע בי

ב עצמו נוסח באותו דברים הופיעו קאי,
ה בשווייץ. — קילומטרים אלפי של מרחק
יהודי. אינו שאף בעתון פעם

 פירסם לחאן דה גאזט החשוב העתון
 פקיד בודי, ניקולאס של סידרית־מאמרים

 כתבה ישראל. על האמריקאי, היהודי הוועד
 העולם לעורך מוקדשת זו בסידרה שלמה

הזה.
הזהי הרישמיים בחוגים כי מספר בודי

אבנרי. אורי עם לדבר שלא הכל רוהו
 את מוסיף לבלעם, בודי הופך בסוף אך

הבאים: המשפטים
קונפור כך כל שהיא זו, בארץ ״אולם
שערו פעם לא הזה העולם גילה מיסטית,

 של לאוזניו שהגיעו לפני אמיתיות, ריות
 מודים אבנרי אורי של אויביו אפילו איש.

 מזוקן, הוא זה. כובש־ארצות של בכשרונו
 ז׳אן של הירחון אישי. קסם חסר הוא דאין
 פירסם כאשר כבוד, לו חלק סארטר פול
 או ציונות שלו, הרעיונית המסה את

שנויות.״
 של השקפת־העולם עיקרי את מפרטי בודי
 מציג אבנרי ״בקיצור, ומוסיף: וזזה, העולם

 תשובותיו אולם הנכונות. השאלות כל את
 בריטורי־ מבוטאות והן ביותר, קיצוניות הן
 לו מובטח בה החופשי השימוש אשר קד,

בו.״ לוחם שהוא המישטר על־ידי דווקא
הצ על מעולם שמע לא בודי כי מסתבר

ה ביטויי שאר ועל הרע, לשון חוק עת
הזה. העולם לגבי הקיים המישטר של אהבה

★ ★ ★

 הפגישה על כאן כתבתי שבועיים לפני
 צימר עם הזה העולם עורכי של ההמונית

 ביוזמת שנתקיימה בירושלים, הסטודנטים
 תמצא אולי האתון. פי הסטודנטים בטאון
מאו על עצמו האתון פי של בדו״ח עניין

בינתיים. שפורסם זה, רע
בי של בנימה קצת אריאל, שלמה כותב

אמנותית: קורת
העו עורכי עם הסטודנטים של ״הפגישה

 רודיי־ מאורעות מאותם אחד היתר, הזה לם
 בטבורו מענגת צמרמורת המעבירים מתח,

 יום של בערבו נתקיימה הפגישה אדם. של
 סטודנטים של כבד מחנה שבו ערב חמישי,

 לתל־ מירושלים בשבוע שבוע מדי נוהר
 הילל בית אולם היה ואף־על־פי־כן — אביב
צעירים. בהמוני לעייפה עמום

 לא שמעודי האמת, על להודות אני ״חייב
 בפני ההופעה אמנות את היודע איש ראיתי
זאת. יודע אבנרי שמר כפי צברים

 אב־ לעבר קריאת־ביניים מישהו ״כשקורא
 רבה, באלגנטיות פיו, את זה סותם נרי,

.משי של במטפחת . ש אף אירע כך .
 מאיר, גולדה על זעם מלא בלב יצאו אחדים

מח את וכיוונה אירגנה הקימה, שאילמלא
מצ אבנרי אורי מר היה האו־אה־אס, תרת
 בין דיפלומטיים יחסים לכונן מזמן ליח

.וישראל אלג׳יריה ״. .
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 — הנכון ההרכב
. הוא . העיקר.

 את ולתמיד אחת לטלק כשרוצים
ה ההרכב והפצעונים. העור פגמי
 בארץ הראשון הקרם ,14פ הו נכון

מ הפנים, עוד לנקוי ביותר והטוב
קליאו. צרת ת,

 אי- סימני כל נעלמים מיד כמעט
 14פ מאכזבים. שכה העור, נקיון
מראיך לבעיות היחידה התשובה היא

מה? שורו נו ר ואיך ווה

 וזיוזבי־ 1־יהנוו2 כיצר
בשרווווווו? האהבה

כספר מכף ויותר כף על

ואהבה אעוה
״ ד י ו ל ״

להתכתבות הבינלאומי המכון

 מכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
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