
עיתונותדיסנצ׳יק אויה

 מידיעה כתוצאה פרשת־לבון, התפוצצה בו הרגע מן
 כל את רתמת עורכו, שהנך בעתון־הערב שהתפרסמה

 של המסורת מיטב לפי הצדק. למען למאבק עתונך כוחות
 החושך, כוחות של טכסיסיהס את גילית החופשית, העתונות

 אשר הנונים־כביכול, עתונים של התנהגותם את ביישת
 חלקך את נתת ובזאת הדיקטטורה־בדרך, לימין התייצבו

הישראלית. הדמוקראטיה כיסוד חופש־העתונות לקיום

מדע׳2 ״שניט יוצרי

 עסקנים על־ידי ציני, בא־רח לרעה נוצל עמלכם שפרי אף
 בלב ובטחון גאוות הצלחתכם זרעה אנוכיים, פוליטיים

 הכושר את הוכחתם האטומי, בכור עמיתיכם כמו האומה.
 להביא היום בבוא שיוכל המדינה, של והטכני המדעי
 אחרת זה הנה בידי יכוון אם לס, ולע למרחב לאומה, ברכה

 ידרבנו ורמתכם יכולתכם מסירותכם, אחרים. יעדים לקראת
עצמי. פיתות של יותר גדולים למאמצים העברי הנוער את

צטניק ק.ספרות

 אין־אונים צנחת עת השנה, של הגדולים הרגעים באחד
 דרמאתית בצורה גילמת אייכמן, משפט של דוכן־העדים על
 שיצא פיפל, לו קראו ספרך ויצירתו. היוצר אחדות את

 הנצחת — חייך למפעל חדש נדבך הוסיף השנה, לאור
 של כעולו עצמך על קיבלת אותו — היהודית השואה

 מיני אחד מוזלמן מחנה־המוות, שערי מבעד בצאתך נביא,
 לבך, ממעמקי הנובעת יצירתך, עם האישית הזדהותך רבים.

 חותך בניגוד עומדת היצירה, מאחורי אישיותך העלמת תוך
 לחוסר־המצפון, הלא־איבפתיות, לרגש המוסרית, להתנוונות

 הכבוד אחר ולרדיפה עצמית התבלטות של המופרז ליצר
העברית. הספרות מעצבי של רבות כה חלקות האוכלים והבצע,

בונברום יצחק
 על הרף ללא השוקד ישראל מדעני מצבא חלק בהיותך
 נכבדים להישגים מגיע ואף כולה האנושות לטובת מחקרים
 רפואי, למחקר חשובה תרומה אתה תרמת שונים, בשטחים
 — לאנושות ביותר הנוראים האיומים אחד נגד במאבק
 בסרטן, למלחמה שנה, 25 זה חייך, את בהקדישך הסרטן.

 וייצמן, במכון נסיונית לביולוגיה המחלקה בראש התייצבת
 סרטן לתאי דם תאי הפיכת של תיאוריה בפיתוח התרכזת

 הקודמים המאורעות להשתלשלות חדשה גישה גילית הדם,
 במחקר הראשונים הישגיך הסרטן. מחלת של להתפתחותה

 ממכיני נכבדת בהענקה מחקרך את השנה שזיכו זה, רפואי
 האנושות כלל את מצעידים ארצות־הברית, של הבריאות

זה. באויב הממושכת במלחמתה נוספים כיבושים עבר אל

שוחמכו יוסדה

 ומן מאהבת־אם רחוק לבדך, נמקת תמימה שנה במשך
 ומהורי־הוריך מהוריך מנותק בטוח, משפחתי קן של החום
 קת מחל במרכז עמדת אתה דתיים. קנאים בידי שבוי כאחד,

 הקנאות התייצבו בה להבין, יכולת לא מהותה שאת טראגית,
 מול עוזריהם של המפוכחת והציניות שוביך של העיוורת

 הלא־ וסבלם שלך, סבלך אהבת־האדם. של היסודי החוק
 אחרים הורים לרבבות להקנות עזרו הוריך, של יתואר

 חסרת- דתית בקנאות הטמונה הרבה הסכנה תחושת את
עצמם. כוחות־הדת להבראת גם בזאת יעזרו ואולי מצרים,

גורס גיורא

 בישראל, האמנית מארגני לאמן הפכת אך — אמן נולדת לא
 דרישותיו בסיפוק המיסחרית ההצלחה את לשלב היודע אדם
 רמה על אמנותי בייבוא בישראל האמנות חובבי קהל של

 בידור. למופעי ההמונים של הטוב הטעם ובהשבחת גבוהה
 השפעת לשמה, ראויה מקורית אמנותית יצירה כל בהיעדר

הכו כשגולת בארץ, ת ר,אמנ חיי על מכרעת בצורה אתה
האמ המיוסיקול העלאת השנה היתה פעולותיך של תרת

בארץ. הבמה על ),סטור סייד (הסט הפרברים סיפור ריקאי

מהן חנהתיאסרוו

 במחזה האכזרית הרודנית אליזבת, של דמותה עיצוב תוך
 רבת־ האמנותית בדרכך חדש לשיא התעלית סטיוארט, לוארי

 שהרג למאורע ההצגה להפיכת עזרה זו הצלחתך הצדדים.
 והרוחנית המדינית במערכה שהשתלב התיאטרון, מת.!ום

 לשעה העברי, התיאטרון את בזאת ושהחדר הפרשה, של
האומה. דמות בעיצוב להשתתף האמיתי: יעודו אל קלה,

נהן־מינץ הנהוסספורס

 עצמו הספורט אך בישראל, מגרשי־הספורט המו בה בשנה
בתריסרים ישראליים שיאים שנשברו בעת שמריו; על קפא

 לכינוס־ ש.או רחים, ספורטאים־א בידי כולם כימעט אך —
 הספורט ענף את אתה ייצגת השישית; למכביר, או הפועל
 בצעדים קדימה צעד לחיים, שהתעורר בישראל הי.:יד

העמים בעיני הישראלי לספורט• כבוד והוסיף מאוששים,
 לספורטאי ומופת דוגמה היווית באישיותך הכדורסל. —

 בבד בד בספורט להישגים המגיע חובב כספורטאי ישראל,
 ולנבחרת לקבוצתו ליבו בכל המתמסר בלימודים, הישגים עם

הספורטיבי. והמוסר ההגינות כללי על והשומר מדינתו,

אלדובי ־צב

 דחפו ההרפתקנית וההתנשאות תאוות־הבצע יצר־הפרסום,
 חמור בעונש נענשת עבורה ח&רת־שוזר, הרפתקה לקראת אותך

 לגורלך. תך א והפקירה אותך נטשה ממשלתך נכר. אדמת על
 זו, להרפתקה שדחפוך המפוקפקים למניעים מעבר אולם

 צחי״ ר, להביא כשלעצמה: ומוסרית חיובית מטרה הזדקרה
מעשיך. על רבה במידה מחפה זו מטרה עונשם. על עמים

אשהזהבי אווה

 את גילמת השנה, של ביותר הסנסציוניות הפרשות באחת
 כאשר והכרת־תודה. אה־ת־אשה של הפשוטות התכונות

 מושג לך היה שלא פעילות בשל נאסר בר, ישראל ידידך,
 וחרדה לצרכיו ןואגת בצרה, לו נאמנה נשארת אודותיה,
 המאשימים מצד כבוד של יחם לך רכשת ובזאת להגנתו,
 השנה הוכחת החיים, בסבלות שהתנסית את, כאחד. והנאשם

גדול. אנושי לקח המרים מנסיונותיך למדת אכן כי
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