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געמן
מכתבים

טובה שנה
ו טובה שנה הזה, העולם עובדי לכל

מחייכת.
הוליבוד רודן, זיוזר,

ופוריה. שלווה עבודה שנת טובה, שנה
שיקאגו שמידם, אמנון

 שנה טאחלח אני המערכת עובדי לבל
.. עיתונות חופש שנת טובה, י. טו בי ו

ירושלים שיק, ענת
השנה אנשי
 סוף שסוף על נוריוז, בז — השנה איש
 כרושצ׳וב, — העולם איש להתפטר; הסכים

 ה־ הנזיר — הרת איש מוסקבה; הסכם על
 איש ;עצמו את ששרף ד,ראשו! בודיסטי

ה מדיניותו על אשכול, לוי — המדיניות
 ברזני, — במרחב ;בז־נוריון לאחר נבונה

 שופטי — במשפט לעצמאות; עמו הנהנת על
 עיוות־הדיז; על מירר, פרנץ הנאצי הפושע

ש הצעיר נויפלד, לוי — הצעיר האיש
ב המשטרה; של האונים חוטר את הדגיש
 האירופאי לשוק ישראל שליחי — כלכלה

ביהדות במאומה; הצליחו שלא על המשותף,
 הלינה יו״ר מנשה, בז יוסף הדיז עורר —

 אלתו־ — בתיאטרון דתית; כפייה למניעת
 — השנה אשת הרוחות״; ״פונדק על מז,

ב שהשמיעה הפנינים על בדנוריוז, פולה
באמנות ״שלום״; צי״ם אניית השקת טקס

 ובעל תמונות סוחר שהפר נתז, אייבי —
 הווי־ על שנאל, מארק — באמנות נלריה;

 אילנה — במוסיקה הדסה; בבניין טראנ׳ים
בפוליז. שקבלה הפרם על רובינא,

תל־אביב אינלגר, יצחק
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ה ״אביר״ מטעם ניידים צוותות י נ ת  נ
 או קפה בית בכל שעה, כל להופיע עשויים
בארץ. מסעדה

 שולחנו שעל בית־קפה, בכל הראשון האיש
 יקבל רויאל״ .אביר בקבוק הצוות ימצא

הפיס. מפעל של הגרלה כרטיס במקום בו
 גם יזכה בקבוק אותו את שהגיש המלצר

שי. באותו הוא

 ״אביר- סיסמת את להשלים גם תדע אם
 וגם לד גם - במקום בו ינתן - רויאל־

 על בהגרלה השתתפות טופס למלצר
. של הגדול הפרס ל־־י. 2,000-
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המכלת בחנויות גם
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הגרלת ס ב תף זכאי ל־י 2,000-. של הגדול הפר ת ש ה ם ל ה מי כל ג קנ ם 6 שי קי בו ק  ־ .,אביר של ב
ת רויאל־ חנו מכולת, ב ם ה ם, יצליח א שלי פס על לה חד, טו ת מיו ת א מ ס אביר סי רויאל־. .

ם ת ע ק קניי בו ק ב שון ה קבל הרא ס החנווני מן ת פ ת טו תפו ת ש שלחו למלאו שעליך ה אר ול  רגיל בדו
.ל־ ד ה ,104 ת, י תנ ם 6 בצרוף .נ קי ק ם פ אי ש ם על הנו ב .רויאל־ .אביר כתר ג

ת בעל גם יקבל ערך יקר פרס ם המכולת חנו ס הזוכה א ר פ  ל־י 2,000-. של הגדול ב
ה ת קנ ת וקבל הבירה א ס א פ ת טו תפו ת ש ה אצלו. ה

חי1 אל אביר ! ה רוי ת י ב !ה

. . המדי נשיא הוא האמיתי השנה איש .
 את סימל הוא ז״ל. בן־צבי יצחק המנוח, נה

האדם. של והיושר והטוהר התום
ירושלים ישין, יגאל

 את שהעביר אשכול, לוי — השנה איש
 צוות; לשלטון יחיד משלטון במדינה השלטון
ה סף עד אותנו שהביא קנדי, — בעולם

 ההבנה רף ועד אחד, מצד העולמית מלחמה
 האפיפייר, — בדת ;שני מצד הביננושית

החילו המציאות פתח עד הדת את שקידם
 היה שאילו אבנרי, אורי — במדיניות נית;
 מצבנו את לשפר יכול היה מדיני, יועץ
 התימני, האימאם — במרחב :מונים עשר

 הביניים, מימי שליט היותו שאם האיש
 הזוהר הילת את עצמו על לאצול הצליח

 השופט — במשפט תקופה; אותה אבירי של
 הראשונה הציבורית האישיות שהיה כהן,

 הדתיות־חילוניות של הרוביקון את שהצתה
 שמעון במרכאות, — הצעיר ;זו במדינה

 את שהביא על אשכול, — בכלכלה פרם;
 — ביהדות פחת; פי לעברי ישראל כלכלת

 לבית־המשפט שהעלה הראשון דניאל, האח
 בתיאטרון יהודי; מיהו בשאלה הדיון את
התיאט של וההוה העתיד טופול, חיים —
אלו שולמית — השנה אשת הישראלי; רון
יש בקול ה״מטעם״ מסורת את ששברה ני.

 שהוכיח ישראלי, שמעון — באמנות ראל;
ה איש לאינדיבידואליות; תחליף אין כי

ה לדור כי שהוכיח הזז, חיים — ספרות
 — במוסיקה תחליף; אין הותיקים סופרים
מיותרים). (פרושים סתר מרדכי

גבעתיים אוריאל, מרים
השופטים על השפעה

 כהן חיים השופט של להתבטאותו ביחס
 נירנברנ״, לחוקי דומים הדת ״חוקי כי

 בהן חיים לסר בא מניין עצמי; את שאלתי
הזה? המשפיל הבטוי

 ישו, הזה העולם בגליון עיינתי במקרה
 ״נלובקה בכותרת ״הנידון״ במדור וניתקלתי

).1330 הזה (העולם שלנו״
 אבנרי אורי שם משווה רב שיכנוע בכוח

 נירנ־ לחוקי ישראל של האישות דיני את
 טטאטר הושפע כהן מר כי ספק אין ברנ.

ב ביהוד להתאפק, היה יכול שלא עד זה ״נירנברג״. לבטוי קשר
ירושלים אשכנזי, נוח

 של מחאותיהם על אלה ביטים נתבשרנו
 של פיו סתימת התובעים הרחיים, החוגים

 שהעז על כהז, חיים העליון, השופט כבוד
ב דווקא וזאת בפניהם. האמת את להטיח
 של האמיתיים פרצופיהם מתגלים בהם ימים
ושוחד. מעילות שחורים, קרקע עסקי המנהלים חובשי־כיפות, אותם

 יוסלה?״ ״איפה הקריאות נדמו לא עוד
 שהוכח הנכה זעקות באזנינו מהדהדות וכבר

. במאה־שערים במכוניתו עבר כאשר בשבת, . . 
 הנשואים חוקי הם גזעניים כי לומר יעז ומי

הגזע? שמירת עלינו המצווים שלנו,
 הדתיים כי וכור כהן, מר זאת, כל לאור
ב הציבור רוב אשר קטן, אחוז מהווים
 והן כפיהם מנקיו! (הן מהם סולר מדינה

 לכפות יכולים הם איו האישי). טנקיונם
פיר. את ולבלום כניגית הר עליר

רמלה ס., מ. -
כביסמרק מסתיימת ההיסטוריה

 גרמניה על אבנרי אורי של מאמריו סדרת
 טובה סיבה מהווה ),1354 ,1355 הזה (העולם

 סיורי את מילים בכמה לסקור כדי לגבי,
מצא לא סיורי בכל שעבר. בחודש לגרמניה

 לתיירים, ו/או לגרמנים שיזכיר דבר תי
 סיורים נם ערכתי איומה. תקופה אותה את

ו והמבורג, ברלין פרנקפורט, כמו בערים
קשות. התאכזבתי אך המדריכים, מפי משהו לשמוע קיוויתי

 הסיור טדריר לנו אמר למשל, בפרנקפורט
, בכנות: ספק — בלעג ספק הקשיש, כן .  ״.

 נזדמן היטלר!" של הטובים בזמנים היה זה
 מאין שחצן נרטני, סטודנט לפנוש נם לי

 הוא הגרמני העם כי בכנות שהאמין כמוהו,
 וטען באירופה, שקם ביותר התרבותי העם

 אפילו כי נורבניות נערות עם בשיחה נם
מקולקלת. גרמנית בעצם, היא, הנורבגית

 ה* הרייך על למד מה אותו כששאלתי
 ער היסטוריה למדתי אני השיב: שלישי,

.לי מספיק זה ביסמארק, . ׳׳ .
אמסטרדאם פיק, אורי
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