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 מדעית, בצורה עורן את מזינים
ורעננותו. העור צעירות על ושומרים
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 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לסי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אביב,

 תזה העולם קוראי הופתעו שבועיים לפני
 השבועון גליון את פתחו נאשר בגרמניה,
 שטרן דר זו, בארץ ביותר הגדול המצוייר

את ראו הם הראשון בעמוד (״הכוכב״).
הזה. העולם שער

 לורן ״סופיה לם, שרה של השער זה היה
 ־,- פרשת על סיפר הגרמני השבועון שלנו״.

שחב מפני לבית־הסוהר שנשלחה רב״טית,
 בגד־ים. של בתצלום צה״ל כובע את שה

חיי להיות מכדי מדי יפות ״הן הכותרת:
לים!״

 בשרה השתמש המצוייר השבועון אולם
ה אל להגיע כדי כאמתלה רק ובחברותיה

מאב תיאור עיקר:
ה העולם של קיו
או הוא וכף זה.
מר:

 ל־ שגרם ״האיש
 האחרונה שערוריה

 הנערות צבא סביב
העי היה החינניות

 השנוי־ביותר־ תונאי
 א־ באותה במחלוקת

 אב־ אורי קטנה: רץ
העו שבועונו, נרי.
 בגלל נכנס הזה, לם

 לם שרה תצלומי
 צולבת לאש שוב
היוש מבקריו, של
 בכנסת, בעיקר בים

הישראלי. הפרלמנט
 הוא )42( ״אבנרי

 של הראשי העורף
 גדול הזר״ העולם

 בישראל. השבועונים
 של צבעונית באריזה

ופלי רכילות סקס,
 לקוראים מוגש לים,

 של המרכזי הרעיון
ה השגת השבועון:

 השכנים עם שלום
הערביים.
 שהביאוהו ״אחרי

 של מגרמניה הוריו
 אב־ הצטרף היטלר,

 אירגון לאצ״ל, נרי
 הקיצוני הטרור

 אז. של פלשתינה
ב תחילה לחם הוא

 מכן לאחר אנגלים,
 קום עם אך בערבים.

 החל מדינת־ישראל
ל לוחם העיתונאי

יש התפייסות מען
ערבית.—ראלית

 השוואתו את טובה בעין רואה ״השבועון
 שני בין הקשר שפיגל. דר הגרמני לשבועון

 אישי: אופי בעל כל קודם הוא השבועונים
 רודולף שפיגל, דר ועורך הזה העולם עורך

 זה בצד זה בילדותם, פעם, ישבו אוגשטיין,
האנובר. בעיר בבית־הספר אחד ספסל על

 מלחמה־זעירה אבנרי מנהל רב זמן ״מזה
להע כדי הישראלית, הצנזורה עם עקשנית

 ידיעות פעם לא גילה הוא הצנזורה על רים
 קט־ בצורת כ,סודיות׳, שהוחזקו פוליטיות,
תשבצים. ואפילו אגדות עי־ספרות,
 בשנו/ הזה העולם השיג מיוחדת ״הצלחה

 במשרד־הברי־ מעילות של בפרשה שעברה
ה שר־הבריאות עף ממנה שכתוצאה אות,

הממשלה. מן רפאל, יצחק ישראלי,
הירושל הממשלה ניסתה רבות ״פעמים

 לבסוף המרדנית. המערכת את לסגור מית
 חול! הקרוי חוק לחקיקת הממשלה הביאה

 אב־ את להפיל במיוחד שנועד הרע, לשון
המזוקנים. חבריו ואת נרי

 בתחבולה כגמולה לממשלה השיב ״אבנרי
פולי תנועה הקים הוא במיוחד: מחוכמת

ה אין מאז לפרלמנט. במקום בו נבחר טית,
 שוחר־ העורך את ללכוד עוד יכולה ממשלה

בפלילים.״ הקרב
 של מכתבים וכמה כמה נוספו בינתיים

 שהגיעו המכתבים למבול גרמניים צעירים
 הפכה מאז העולם, קצות מכל לס שרה אל

בינלאומית. סנסציה
★ ★ ★

 כי שטרן זר ציין בו השבוע באותו
השבו ״גדול את המדריך המרכזי, הרעיון
ה עם השלום השגת הוא בישראל״, עונים

 ישראלי אחר, עתון גילה הערביים, שכנים
המסויים. השבועון של אחרים צדדים דווקא,
 מיום המשמר, על מפ״ם, יומון זה היה

28.1.66.
 על קבע בארות,״ למרעיל הפך ״הוא

 העולם חשבון. עמו לבוא ,.שמצווה המשמר,
לחושפד, שחובה מסוכנת, תופעה הוא הזה

הציבו חיינו מנוף היעלמה עד ולהוקיעה,
ריים.״
 מונה המשמר על רבות. סיבות לכך ויש

זו: אחר בזו בדייקנות, אותן
 עורך (.של לבו בסתר כי זאת, ״אין •

 תורתו גחלת עדיין מהבהבת הזה) העולם
בעבר.״ נשבע לה ז׳בוטינסקי, של

 קיבוץ־ את שלל הוא פעם ״מדי •
 של הארסית לתעמולה אליבי ונתן הגלויות

הערבים.״ הלאומנים
 אנטי־דתי מסע מנהל אבנרי ״אורי ס
 בין הקיים הניגוד את ומנפח אבחנה, ללא

זוועה.״ כדי עד וחילוניים דתיים

 את שהגדיר עד דעתו נתקררה ״לא 9
 הגויים, בכל נקם כשואפת היהודית הדת

.עמים רצח הזוממת גזענית וכתורה . . 
מיליו אותם של דתם את מציג אבנרי אורי

 כתורה הנאצים, על־ידי שנשמדו יהודים, ני
 נאצית.״ כמעט גזענית, רצחנית,

היהו הדת את שמוקיע מי ״ומעניין, 9
.דית .  ארץ לגרמניה, פעם מדי נמשך .

 אבנרי אורי משמיע משם בשובו מוצאו.
.משונות נעימות־פיום .  בן־גוריון, אכן, .

 המד, שותפים — אבנרי אורי ממנו ולהבדיל
 האחרת׳.״ ,גרמניה של התעתועים למחזה

 אורי את להשוות ניתן בכלל ״אם @
 סנה משה לעומתו הרי סנה, למשה אבנרי

 רעיונית מבחינה בדורותיו, צדיק איש הוא
ומוסרית.״

★ ★ ★
 ״בט־ היה המשמר, מעל נמרץ יותר קצת

 היהודי הירחון — נפשות הצלת קרן און
 פרחים, המלבב בשם הנקרא המשפחה״, לכל

מבני״ברק. בן־דוד חיים בעריכת
 מם־ של עחונה בידי ב״ה, פרחים, מסייע

,ה סיעת ״עסקני לגת־הפועלים־המאוחדת:
 בכך להסתפק שלא אומר גמרו הרע׳ יצר

.לכנסת אחד כלב להכניס הצליחו שהם . . 
 והומוסכסואלי, כחשפן הנודע איש, תו אי

ו בתי־קלון בניהול תועפות הון מרוויח
 ב׳ שהשתלם לאחר תועבה. ספרות מכירת
 עתה המציא בהמה, ומישכב זכר מישכב
 הפגנה בעת כאשר חדשה, שיטה לעצמו

ה על פתאום השתטח השבת, שמירת נגד
.צדיקים קברי על חסיד כמעשה כביש, . . 

 ותדרוס רחמנית, מכונית תבוא שפעם עד
ימות.״ והוא אותו
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