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האונה־■ ,,איוו!
האמ השבועון מקדיש בשנה שנה מדי
 העתון שער את ״סייס״ הנודע ריקאי

 שהשפיע לאדם ינואר חודש של הראשון
 בשנה האנושות גודל על ביותר לדעתו,

 בכמה נפוץ ש״טיים״ ומכיון הקודמת•
לשבו רבים בעיני ונחשב טפסים, מליוני

 מעוררת בעדלם, ביותר הטוב היעממי עון
 רבים שבועות :רב ויכוח הבחירה תמיד
 המערכת על מומטרות השנה סוף לפני

שונות. הצעות
 ״טייס״ של השנה״ ״איש עורר פעם לא
 את מינה 1938ב־ השתוממות. או רוגזה,
 את שנה באותה שביצע היטלר, אדולף

 אחרות פעמים אוסטריה. של ה״אנשלוס״
 דת. אנשי מדע, אנשי משוררים, מינה
 מתיחות הניחושים עוררו השנה אולם
למע במכתבים שהציעו, היו : רגילה בלתי
 מאו את סטאלין, יוסף את למנות רכת,

 הרפובליקאי־הבדלני הסנטור את צה-טזנג,
 לפני באנץ׳. ראלף את טאפט, רוברט
 :בחירתו את ״טייס״ פרסם שבוע

״האדם קרבי״. חייל : ״המקצוע
 עורכי קבעו מדינאי״, היה לא 1950 של

 הדיפלומטים ושאר אצ׳יסון ״דין ״טייס״.
 כשלון ,1950ב־ נכשלו, החפשי העולם של

הקומו מצעד בעד לעצור בנסיונם חרוץ
 ;גנרל היד, לא 1950 של האדם ניזם.

 מאק־ השנה, של ביותר הטוב המפקד
 היה לא הוא מכות. וספג נכשל ארתור,

 כה שהיה — המדע כי איש-מדע, גם
התשו את ידע כי המאה, בראשית בטוח,

הפו כי עתה ציפה — השאלות לכל בות
 דרך ימצאו אחר) מישהו (או ליטיקאים

שיחרר. שהמדע הנוראים הכוחות על לפקח
,1950 השנה כי תעשיין, היה לא הוא

 מאשר סחורות יותר בה נוצרו כי אף
 לא העולם, בריאת מאז אחרת שנה בכל

 ותצרוכת, סחורות של בשאלות התלבטה
 לא הוא ומוות. חיים של בשאלות אם כי

 היה 1950 של העולם כי תלמיד־חכם, היה
 היתר, לא והצלתו ■עוכלו, שלא עובדות מלא

 אם כי חדשות, עובדות בגילוי תלויה
ישנות־נושנות. אמיתות של בגילוי־מחדש

 השנה איש כי בעתיד, שיתגלה יתכן
 הבא־בימים, קושר־ד,קשרים סטאלין, היה
 כי יתכן, כיום. ודאי אינו זה דבר אך

 כי גם יתכן אך במשחק, ניצח סטאלין
 איש כי ויתכן אחד... בסיבוב רק ניצח

 מעל שם אי שחי קדוש, היה השנה
והרעיונות. הצבאות להתנגשות

 של האדם כי נדמה, השנה כשנסתיימה
 עליו השנוא בתפקיד אמריקאי היה 1950

 לא הוא הקרבי... החייל תפקיד ביותר,
 כי התרבות, של נלהב נושא־צלב היה
הגורל...״ של מגוייס-חובה אם

 ניסה להלן אזרחים״.״. 10 ״להרוג
הוא :בחירתו איש את לתאר ״טיים״

 הוא נוחיות, חיי אהב הוא מלחמה, שנא
בפעולה הצורך את הבין אך למשמעת, בז

 נכשל אך בהתקדמות הצטיין קיבוצית,
 אך האקלים קשיי על התגבר בנסיגה,

 אדם, בחיי גדולים קרבנות מלהקריב נרתע
 הצטיין אך לקרבות־לילה, הוכשר לא הוא

הס אחר אמריקאי סרג׳נט טכני. בכושר

 על מטייל איש תראו אם :לטירוניו ביר
 הסתם מן — בו תירו אל הרקיע, קו

משלנו...״. אחד שזה תמצאו
 גיבורו, של העיקרית התכונה את אולם

 העולם, של העיקרית התכונה אולי שהיא
 דרך רק ״טיים״ גילה ׳1950 שנת בתום
 פרח-קצין של דבריו את בצטטו אגב,

 צריך אם ״לדעתי, :האמריקאי בחיל־האויר
 להרוג כדי (קוריאים) אזרחים 10 להרוג

 אחרי־כן, בנו לירות עלול שהיה אחד, חייל
 10 את להרוג הצדקה לנו היתד, הרי

״.האזרחים. . .

בריטניה
המתנות בניו

 מלחמת צפויה רציני. הבינלאומי המצב
 הממשלה ראש שלישית. — חדשה עולם
הנ את לפגוש כדי לאמריקה, טס אטלי
 — אימה אחוזים ההמונים טרומן. שיא
הנב ובית ז העולם ר,יתמוטט יקרה. מה

 ביותר והמפורסם העתיק הבריטי, חרים
 מתן ב..״ ודן זו בשעה יושב בעולם,
, לספיריטואליסטים. צ׳רטר

 הזה״ ״העולם של הלונדוני הסופר
:מוסר

בבית והאזנתי ישבתי שעות שלש במשך

 לדבריהם בוסטמינסטר החדש הנבחרים
 והביע קם, אחד כל צירים. עשרות של
צריך האם :הבעיה על השקפתו את

 או ספיריטואליסטים ראיונות להרשות
ונושאים ענינים הועלו ד,וכוח בתוך ז לא

 בכדור נחוש שוטטות, כשוף, בטלפתיה,
בדולח.
 ודנו הבריטי העם נבחרי ישבו וכך

 עצום מרחק רחוקים שהיו בנושאים,
 זה ■וכל והמציאותיים. הבוערים מהענינים

עתה. זה שנבנה החדש הפרלמנט בבנין
הר המסורת, ברוח מתים. רוחות

 בעת להתבדח חובה ציר כל כמעט גיש
 (׳מעלי המאדיומים ״חוק על השני הדיון

 היו הנואמים הנוכלים״. מתים) רוחות
 בבדיחה הרציניים נאומיהם את מתבלים
 אנגלי־ פומר יום באותו הצטיין עסיסית.

 הוא 1 הסוציאליסטית המפלגה איש קני,
 מכתב קבל ,1931 בחירות לפני כי ספר
 עלילות (מחבר דויל קונן ארטור סיר מאת

 את להשיג הבטחה, ובו ד,ולמס) שרלוק
לתע המתים רוחות של המלאה תמיכתם

 ״אבל הכומר). (ישל שלו הבחירות מולת
רו היו ״לא הכומר העיר מזלי״, לרוע
 רשומות דויל קונן של המתים חות

 כשלון אז נכשלתי ואני הבוחרים, בספר
׳ביותר״. מחפיר

להס למאזין מרשה כזה וכוח כי ברור
 כדי ההזדמנות את נצלתי סביביו. תכל

הפר בבנין חודש מה נעשה. מה לראות
.16!.0.1834 יום ״סיימם״, *

 זה. בנין נהרס פעמיים העתיק. למנט
הלור בית באגף אש פרצה 1834 שבנת
והשאי הנבחרים בית לאגף שעברה דים,
 עשן. רמץ ערמת דק האגפים משני רה

 זו היתד, :לעזור יכלו לא האש מכבי
 להפעיל יכלו ולכן בתמזה, שפל שעת

 עץ רובו העשוי הבנין משאבות. שתי רק
הפ נערכה ,1941 למאי 11ב־ כליל. נשרף
 פצצה לונדון, על אדירה גרמנית צצה

החו ערס — העתיק בבנין פגעה מכוונת
 את בצעה לא הפצצה והדמוקרטיה. פש
 חלקים רק הרסה היא עליה, שהוטל מה

 בת־ שהחלו עד עברו אחדות שנים מהבנין.
 טפלה מיוחדת פרלמנטרית ועדה קונים.
 נחנך ,חודשיים לפגי ולבסוף, הבית בבדק
מבקרים. לפני נפתח זה עם ויחד הבית

 נשמר הסגנון מוסווים. רמקולים
 נשארו חשובים פרטים גם בכללותו,

 לשנותם, הרשתה לא המסורת — כשהיו
 את עשו שהוכנסו, טכניים חידושים אבל

 דבור לישיבה, ביותר נוח מקום ד,בנין
והאזנה.

 הסגור הקלוב המכונה הנבחרים, בית
מי בעשרות כיום מצויד בעולם, ביותר

 הנמצאים בתקרה, תלויים קרופונים
 הממשלה של הקדמוניים הספסלים יד על

לספ ומסביב הספיקר, של והאופוזיציה,
מדב היכן משנה זד, אין האחורים. סלים
 ובאולם ביציע מקום לכל יגיע הנאום רים,

יפה. ומוסווים קטנים רמקולים באמצעות
חד חלקים הוקמו הראשי, האולם סביב

 הם כאילו הרגשה לצירים שיתנו שים,
פר משרדים האכל, חדרי :בבית נמצאים

 לאנשי מצוין אכסון ואפילו לצירים, טיים
במיוחד. העתונות,
 זרים לשגרירים גם מקום נמצא לבסוף

 שעל סתם, לזרים והיציע מיוחד, ביציע
 הוגדל מכובדים, לזרים המיועד היציע יד

רבה. במדד, והורחב
 גם זאת, ובכל זוחלים. הצירים

לה יכול אינו הישן, כמו החדש, הבנין
יח כולם באו לוא הצירים. כל את כיל
 עתה, קרובות לעתים שקורה כמו דיו,

 נמצא היה לא פעוט, כה הוא כשהרוב
 על חשוב דיון ובשעת יש לכולם. מקום

 יושבים הצירים את תראה חוץ, מדיניות
ועומ הרצפה, על זוחלים רעהו, בחיק איש
במסדרונות. דים

 לראשונה שנאסף הראשון, הפרלמנט
הבע אחרי סטפן. בכנסיה ישב ,1547ב־

 והבנין החדש ר,בנין הוקם ,1852ב־ רה,
השלישי. הבנין הוא הנוכחי,

הפר שבבנין מלמדת העתיקה המסורת
 חלקי מכל מתנות לד,מצא חייבות למנט

 מדרום־ כסאות בו יש ואכן, ; האימפריה
 עצי הצפונית, מאירלנד שעונים אפריקה,

 הנאמנות סמל זה כל — ובו׳ מקנדה בנין
 ׳והקו־ האימפריה ארצות של והמסירות

 ארצות 46 הפרלמנטים. לאם מונוולת
 הכתר תחת המאוחדות חסות, ובנות

מתנותיהן. את שלחו הבריטי,

כאש• עולח הבריטי הפרלמנט
שעונים כסאות, מתים, רוחות

50 מסי תשבץ סתדון
 )10 ;מגמגם )8 :רוח מצב )2 :מאוזן

 )16 :גון )15 ;חג )14 ;דלת )13 !בינתים
 ;צבי )23 ;בהן )21 ; נץ )20 ; שמח )17 ;קו
 ;שמאל )30 !פח )29 ;ודוי )27 ; שניה )25
 מפאת; )36 ; הדר )35 ;טרופי )34 ! נרקוזה )32
 )42 ; סל )41 ;טל )40 ;עזר )39 ;נא )37

חרושתן. )45 !עני )44 ;דף )43 ;טוח
צמחוני; )3 מג; )2 ;תגלית )1 :מאונן*

 ;טיוטה )7 חן; )6 ;ויטמין )5 ;רב )4
 )18 מן; )12 תג; )11 מת; )9 מד; )8

)22 ; בהמות )21 ; מצוקה )19 ; סקונדנט
 ; ישראל )26 ; שח )25 ; ביודע )24 ;נחליאלי

 )34 ;זרזיר )33 ;אף )31 ;פה )29 ;דר )28׳
דש. )43 ; סנה )41 ;אוב )38 ;טפטפת

51 מס. תשבץ
 בחירות ייתכנו לא בלעדיו )1 :מאוזן

 פחד; )10 חיות; גן )8 מושב; )4 חשאיות;
ים; בלב ארץ חבל )16 פלטין; )13 אויב; )12
 לשון )12 דיבור; )20 מקל; )19 מדון; )17

 זכתה מפלגתו )24 משקל; מעוט )23 בקשה;
 ; יחם מלת )27 ; קוסם )26 ; בבחירות בנצחון

 שמשות; מתקן )31 הודי; אצילים תואר )29
 מקום )38 קנקן; )36 פקודה; )35 איסור; )33

 שעברה: מהמאה קומפוזיטור )39 נישא;
 ראש )43 הנביא; ירמיהו של מזכירו אבי )41

 הגבוה במקום הנמצאת ארץ )44 צעיר; צבא
בעולם. ביותר

מפורסמת; פיסיקאים משפחת )1 : מאונך
 נהר )6 אות; )5 בר; )3 הגוף; מרכז )2

 מלחמת מימי מפורסמת יחידה )7 ;באיטליה
 עברי משורר )9 בפרס; נמל עיר )8 השחרור;

 קלת חיה )11 ;הידיעה) ה׳ (בלי הבינים מימי
חשמלי; כוח יחידת )15 גבוה; )14 רגל;

 עליו )23 בד; )22 שלל; )20 נוער: כפר )18
 עלי פתוח )28 ;מינראל )25 ;בבחירות נאבקו

 פרטי שם )30 ;יח׳) מא׳ (יחז׳ בבנין תמר
 מכלי)34 בוסתן; )32 הענב; קליפת )31 נפוץ;
 מלת )37 סרט; גבורת בית, חית )36 הבית;

מורה. )42 דבר; של שיעורו חישוב )40 גוף;

49 מם. תשבץ לפותרי זזפרסים
 ירושלים אביכזיר, בית רוממה לו,י, מרים

סין״. בשמי אדום ״כוכב —
 אמצילבסקי, רח׳ איליטוביץ, בנימין ן

המתות״. הנערות ״טיול — ראשון־לציון
 האילנות רח׳ קטמון שב׳ אפשטין, יוסף

״הרחוב״. — ירושלים 7 מס׳
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