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 — חש אחד כל לקצה. מגיעה השנה
 פרק־זמן חלף ששוב — בתי־נוחה הרגשה

 אמנם אם עצמו את שואל תחליף, לו שאין
 חייו את חי אם יכולתו, כמידת זה זמן ניצל

החיות. במלוא הקצב, במלוא
 ליום מעל מאתנו אחד כל מתעלה לרגע

 המבט הפעוטים. השעה לעסקי מעל הקטנות,
 טעם היה האם לעומק. חודר למרחקים, תר

עומ אנחנו היכן ? ופעלנו עשינו אשר לכל
הצעי האם ? וכעם כיחידים — בעולם דים
 בסולם עלינו האם קדימה, השנה אותנו דה

 אף או במקום דרכנו שמא או — היצירה
נסוגונו?

 לרטון. אצלנו מרבים
לס כמעט, הפך, הדבר
 אין עוד — לאומי פורט
 בו אין מותרות. מם עליו

 אי־ בלי להיפך, אסון. גם
 מאמץ אין שביעת־רצון
 ועם אדם להתקדמות.

 סופם מעצמם, המרוצים
להתנוון.

 פני על מבטנו מרחף אם
 מזהיר. המצב אין השטח,
בש ירד. הכלכלי מצבנו
ה זו האחרונים, בועות

מח היה הראשונה, פעם
ה במזון. אמתי סור

 תצרוכתנו בין תהום
 לא גם השנה, משך ורחב עמק וייצורנו

במצב. מהפכני לשינוי סימן כל נראה
הפו המצב אין הכלכלי, המצב שחור אם
 היתר. רבים שבועות זה יותר. מזהיר ליטי

 שהוא, איך תקום, אם אף ממשלה. בלי המדינה
 חסון. מנוף לא רצוץ, קנה אלא תהיה לא

לפנינו. העומדים התפקידים שלל על להתגבר
 משתרע והמשונים הארוכים לגבולות מעבר
 השנה, משך גברה אותנו ששנאתו המרחב

 שיעביר אמתי, שלום של הסיכוי פחתה. לא
 רחוק לחנק׳ קץ וישים במדינה פרצים רוח

פעם. אי משהיה יותר

 בתמונה שיסתפק שטחי מבט זה יהיה אולם
 והם הקרקע, לפני מתחת דברים מתרחשים זו.

המכריעים. הקובעים, הדברים
 יותר חזק אנחנו. חזק עם דבר, של ביסודו

מאמין. השעה ממנהיגי מישהו מאשר
 יכולות אינן המזדקנות מפלגותינו כי אף

 מאוחד — מאוחד עם הרינו ממשלה, להקים
 באיטליה, בצרפת, אם העולם. עמי מרוב יותר

 ששומרים למחנות העמים התפצלו בגרמניה
 כמעט אין אצלנו הרי מוות, איבת לזה זה

 מדי מעט אולי — היסוד שאלת על ויכוח
הויכוח.
 הנסתרת, המהפכה נמשכה השנה כל משך
 אמנם נקלטו, לא אמנם העולים. רבבות הבאת

 עצומות בעיות יצרו אלא בעיות, פתרו לא
 זו מהפכה של קיומה עצם אולם — חדשות

הת שסופה השמרים על שקידה קפאון, מונע
נוונות.

 בכוח נשתמש אם עמנו. כוחנו חי. עם אנו
 זה, יהיה לרעה, או לטובה אם לאו, או זה

בנו. תלוי דבר, של בסופו
 הר־ זו — ביותר הרעים הסימנים ודוקא

 זו בנוער, כללית כה שהיא גשת־המחנק
 חיילי־ של הציניות זו בעולם, לשוטט השאיפה

 דוקא — ומגדפים הרוטנים המשוחררים הקרב
 מחפשים שאנו מעידים הם בריאות. סימני הם

 מתגעגעת שנפשנו אך שאבד משהו משהו,
בסתר. אליו

? מה משהו.
 יתבע ששוב לחיינו, טעם יתן ששוב משהו

 ששוב משהו אישית, והגשמה קרבנות מאתנו
עצ את שנחשוב מבלי — להתמסר לנו יתן

לטפשים. מנו
 השחור הקו הוא — זה דבר של חסרונו

בתמונה. האמתי
 מבעד הבורקת האור קרן — אליו הכסיפה

לעננים.

 גם הנוער, במיטב פעמה המלחמה בראשית
 ובורגנים פועלים הבוגרות, השכבות במיטב
ביני התחרו חיילים להתנדב. הנכונות כאחד,

 בנים־יחידים יותר, מסוכנים תפקידים על הם
פוע לעורף. לחזור בזכותם להשתמש מאנו
 בעלי־ נשק, במפעלי נוספות שעות עבדו לים
 מעט־סיכויים, למאמץ־הגנה כספם נתנו הון

לארץ. לחוץ להבריחו במקום
 רוח לסכם רגילים כיום

הפל־ הפלמ״ח. בשם זו
 רק יחיד, היה לא מ״ח

ל ביותר הבולט הסמל
 משותף כמעט, כללי דבר
לה היה יכול הוא לכל.
 שקמה למדינה סמל פוך

מדינת־הפלמ״ח. במלחמה.
 המלחמה באמצע אך
 ״אני : חדשה סיסמה באה

הא :ה״כורדי״ כורדי״.
פקודה, רק הממלא דם

מ גם להשתמט משתדל
כש עתה, :הטענה נה.

 ימי חלפו המדינה, קמה
הרומנטית. ההתנדבות

 פקודות, לתת המשלה ועל ממשלה, יש עתה
 אלא ממקומו יזוז בל פקודה, מקבל שאינו ומי

עצמו. לטובת
 אלה — ״כורדים״ של שלם מחנה קם
מצי ״אנשי שהיו אלה ל״רומנטיקה״, שבזו
 (והפרט העבר יישכח כי שדאגו אלה אות״,

למ שנקרא בשעה האיש היה היכן המענין,
הש חדשה אופנה העליונה). חובתו את לא

 מעצמו, לתבוע חדל האדם :במדינה תלטה
 פקודה בלי כסף לתת חדל מגבוה, לצו חיכה

 אותה. גם עקף ולרוב המם, שלטונות של
 עצמם בעיני מגוחכים היו כובע־הגרב חובשי

מפ להתנצחות סמל הפך הפלמ״ח והאחרים.
קודש. כל המחוללת לגתית

 מדינת־הפלמ״ח ובמקום השתלטו. הכורדים
כורדיסטן. — קמה

 נשארו כורדים היו שלא מאותם רבים
 בעתונים מופיעים שמותיהם הקרב. בשדה

 והאזרח שחורות, במסגרות במודעות־אזכרה
 רבים אולם אדיש. בבמט עליהם עובר הרגיל
 כיום ירטנו גדול. מחנם עוד בחיים. נשארו
 כאשר היתרי־יציאה על יחלמו ירטנו, כאשר

 להר־ בנסיונם יתפארו כאשר יתפארו יחלמו׳
 יגע ואם חיים. הם פחות. לעבוד יותר, ויח

 חדשה, רוח־פרצים של מטה־הקסמים בהם
רוח־הגרב. להם כשקראה קמו כאשר יקומו

 זה לא מטה־הקסמים? י היכן היא: והשאלה
 חשמלי מקרר מאמץ, בלי נוחיות חיי המבטיח

 מדומה. בטחון או מזויף זהב עבודה, בלי
 של בדרך אותנו, שיוביל מטה־הקסמים אלא
חד חיים לקראת רעב, ואולי וקרבנות זיעה
ויצירה. הגשמה של שים

לקו מאובקות, בנוסחאות יימצא לא הוא
כרם. עבי אידיאולוגיה מספרי חות

 התנצחות של בפרוזדורים יימצא לא הוא
 אנשים של בנאומים לא מרופשת, מפלגתית

מב במיסדרים ולא בקונגרסים לא רמי־מעלה,
ריקים.
 האדם של בלבו יימצא, אם יימצא, הוא

האפור.
בתשי״א. נמצא לא הוא
בתשי״ב. יימצא אולי
 הקורא לך, מאחלים אנו אשר הדבר והוא

 בבואנו לים, מעבר או בכפר, בעיר, זה, עתון
טובה. שנה בברכת לברכך
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ם י ב ת כ מ
השנה איש

 לדעתי מוצלח. רעיון הוא השנה איש בחירת
 :הראשון למועמד ביחס ספר! כל להיות יכול לא

בן־נוריון. דוד
תל-אביב ברקוביץ, דויד

 עבד־ המלד את שרצה חופייני, אל אמין האס
 שלום לעשות ממשלתנו בעד מנע ובזאת אללה

ארין־ישראל. את שטחיה רוב את לנצח שיפקיר
 התקוה שכונת אביבי, יצחק

 את לנלות העוז לו שהיה שמוראק, אמיל ד״ד
 קרבן ושנפל המוכנות, במנגנון הנוראה השחיתות

האשמים. של לקנוניה
חיפה רובינשטיין, מרים

 ועור יונת־השלום את שצייר פיקאסו. פבלו
 שוחרי-שלום אנשים של עצומה חזית ליצור בזאת

 שתהרוס מלתמת־עולם של זוועותיה את ולמנוע
האח השנים בשלושים בארץ נבנה אשר כל את

רונות.
תל־אביב כץ, יצחק

מילר אלפרד המלצר
 התגובות את )724( הזה בהעולם שראיתי אחרי

 אני חושב מילר, אלפרד המלצר בענין הראשונות
המש לנדבות מקום כאן אין כי להעיר לחובתי
 להילחם מקום יש אלא האדם, כבוד את פילות

 לו, מניע את לקבל צריך הוא האדם. של לזכותו
ברצונ שאם הזה להעולם מציע אני ולכן הצדק. את
רח לעורק ולא האדם לזכות בכנות להילחם כם

לע עליכם סוציאלית, עזרה לידי המביאים מים
 נליק איזידור נגד משפטית תביעה בהנשת לו זור

הש ידי על שגרם הנזק כל עבור פיצויים ודרישת
 בטוח בארץ. הפקרות אין כי וידע אדם, שם מצת
המו אנשים הזה העולם קוראי בין שימצאו אני

 עורך והעסקת המשפטיות להוצאות לתרום כנים
דין.

ם הפנה מנחם שלי  ירו
 אלפרד מר ננד התנהלה אשר החקירה בענין

 כי — והוא עובדתי, פרט לתקן ברצוני מילר,
 ,23.11.50 ועד 14.11.50 מיום במעצר נמצא האיש
תמימים. חודשים שבעה ולא ימים, תשעה היינו

 הארצי המטה ישראל, משטרת
 המעצר לא הטעות. על מתנצל הזה העולם

חודשים. שבעה נמשכה החקירה אם כי

חיפה אנשי
שצ לעובדה לבכם תשומת את להפנות ברצוני

 כפי ולא כחיפני. חיפה איש על לכתוב ריכים
 בתלמוד כבר ״חיפאי״. לכתוב נוהגים שהנכם
כן כמו כפיו״. את ישא לא ״...חיפני כתוב:
חיפני. עבד לו שהיה הנשיא יהודה על מסופר

 חיפה צ׳צ׳קם, יהודה
חי התלמוד. לסגנון עבד הזה העולם אין

יותר. לו מצלצל פאי

סטאדין של ארוחתו
 של תפריטו את פרסמתם )721( הזה בהעולם
 זכה אנשים מדור עורך האם סטאלין. המרשאל

כה תיאור מוסר הוא !המוזמנים בין להיות

הקוראים. מפיות הריר נזילת עד התיאבון לנידוי
 תל-אביב רובין, שמואל

מוז היו אולם הוזמן. טרם לצערו העורך
 שהתפרסמו אלה פרטים שאספו לרוב מנים

העולם. בעתונות
טרמפ
 מכירים אינכם בארצנו. מתה הטרמפים חדוות

 זכר, ממין היה הנסיון שפן לוא נהנינו. נפש את
 290ב־ אפילו לאילת ממטולה מגיע היה לא

שעות.
 החדשה מסמיה הגרי, גדעון

 רשיונות במתן להרבות הוא הפתרון אולי
לגבירות. נהיגה
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עדות
:בור־ נאנח !״ פאריס נהדרת עיר ״איזו

 1 הירקון, שברחוב בבאר תל-אביבי גני |
| ב־ אוכלים ״שם
| בש־ שותים זול,
:חנם.״ וישנים פע

= ?״ לך ״מנין
| ידידיו, שאלוהו
| ״ה־ לידו. שעמדו

| ״7 שם היית אם
| הו־ אני,״ ״לא

 1 ״אך האיש, דה
: משם חזרה בתי
| והיא עתה, זה

לי.״ סיפרה
 1 בפרט זוכה מתל־אביב, ג., א. הקורא 1
 = לשנה לבביים איחולים עם אחת, לירה של =
 = ההזדמנות לו שתהיה ובתקווה החדשה =
בעצמו. הדבר את לבדוק |
(■]....,.ו■■״................................■י......... ן7ן

העירה״ בא דיים ״מיסטר
ל לנחוץ מוצא אני קייזד-פריזר מפועלי כאהד

 ).723 הזה (העולם למאמרכם הערות כמה העיר
 מאמריקה הבאים הארגזים מן כמה הובאו אמנם

 כלל בדדו אד בצילום. שנראה כפי במכונית,
 המוכנות הסבוניות אין ברכבת. הארנזים באים

 בעי- שהן כפי נשלחות הן אלא שנית, נארזות
רומן.

 אינו וכן אהד. סרט על סורבכ אינו המנוע
 נופי מורכבות עליו אשר מנביל לסרט מועבר

הכו שאטי, על מורכב עצמו המנוע המכוניות.
להיפד. ולא המנוע, אה נם לל

 מר של שמו הושמט מדוע מאד מתפלא הנני
 שלזכוהו במפעל, פרידמן מר של שותפו אילון,

 ומימושו. הקמתו רעיון את פחות לא לזקוף יש
 שהריפוד־ מוצא הריני ריים, מר ל״חתן". ובאשר

 ואישיותו פעלו אשר לאיש נאה הוקרה הנה טרה
ההדש. המפעל לקידום בהרבה עזרו

חיפה שרייבר, אליעזר
 הזח בהעולם קורא שאני־ הראשונה הפעם זו

זו. בדרך המשיכו המדינה. על חיובית ריפורטז׳ה
 ירושלים פלדמן, גיורא

 לשלילה או לחיוב כותב אינו הזה העולם
ומאו אדם בני על כותב הוא המדינה. על

רעות.

שחקנים משיבת
 הספורט במדור פרסמתם )721( הזה בהעולם

 ?״ קפריסין או ״נהריה הכותרת תהה רשימה
 שידיעת והנזק הדיוק אי על להעמידכם ברצוננו

 יאלץ לא חיפה הפועל לנו. לגרום עלולה כזו
לידיעת לקפריטין, במסעו נוימן טיבור על לוותר,

כם.
כהו כמוה בידיעה האחרונה הפיטקה פרסום

 חיפה. הפועל של הטוב שמו והכתמת דיבה צאת
אח קבוצות שתקני אליו משד לא חיפה הפועל

 מלדנול ורחוק ועבודה. שיכוו סידורי ידי על רות
אלה. כנוז נפסדות בשיטות

חיפה הפועל הכדורגל, חטיבת
זיוה

 מצאתי )723( הזה העולם שער של ברשימה
 זו בשתיקה. עליו לעבור יכול שאיני מפליא דבר

 מת- בארץ שהנוער קורא שאני הראשונה הפעם
בס מתעניז ואינו ובמוסיקה, בפוליטיקה עניז

שה בזמן בו כי נבוז, זה אין ובבילויים. פורט
 כלל בדרך הם האמריקאי הנוער אצל בילויים

 הנוער רוב אצל וקולנוע, קברטים קפה, בבתי
שייט. או טיול מסע, מהנה, פירושו בילוי בארץ

 רמת־יצחק ויסמונסקי, יעקב
 נוער בני כמה מפריז. זיסמונסקי הקורא

מס במחנות, מבלים למשל, ,20—18 בגיל
ושייט? טיולים עות,

 אד מונה. במקומה השער תמונת של כבודה
בהסתייגות. לקבלו יש אותה המלווה הקצר המאמר

 הרי בנרות. מציינים לבינה שבינו היחסים אם
 בניל וילדות זאטוטים באמריקה כי זיוה, צדקה

 בחור כי זיוה היודעת ״מבוגרים״. כבר הנם 14
 22—24 בניל באירופה או בישראל בתורה או

 הנוער אשר חיים ונסיונות בעיות שעבר אדם הנו
ידעו? לא האמריקאי

 יפות פחות רבים. מחזרים להן יש יפות נערות
 אר־ ,ישראל ביל הבדל איז ובזאת מהזרים, פחות

 שבארצות־הברית אלא אחרת. ארץ או צות־הברית
 (כאל מהפור — ובישראל נערות של עודף יש

 פגישות). לרשום פנקפנים שני להחזיק זיוה תצטרך
 ואיז האמריקאית. לנערה פורים הוא יום כל לא

 פנקס ורומנסים; פגישות של בים טובעת היא
ול רעותה על אשה רושם לשם הז מחזיקות הרשום

פופולריותן. הפגנת שם
 ממיליונים ותהנה בארץ לבלות זיוה נא תצא

 כבר אני למעני, (לא השט למען אך פגישות, של
 סובלים הכי בלאו כי רשום, פנקסי בלי נשוי)

 פנקס מזונות. פנקס פנקסים: של מעודף פה אנו
 פנקס התיצבות, תעודות זהות, תעודות מלבושים,

מפלנה. ואים, מל
ירושלים רחביה, שמואל

ר ע ש ה
 ליום מעל התעלו לא וחבריהן המפלגות ראשי מדינאי. אינו תשי״א של השגה איש
 אחד למאמץ ההדדיות, שנאותיהם הפנימיים, חיכוכיהם על התגברו לא שלחם, הקטנות

בניין. של גדול
 למיניהם, הספרים עשרות בין אמן. או מחזאי סופר, אינו תשי״א של השנה איש
 לא מיוחד, דבר בלט לא המקוריות, והיצירות המחזות מספר בן הבל, פטפוטי רוויים
חדשה. בריאה שגאה

 אחרי רדפו הם נהג. או פקיד פועל, או תעשיין אינו גם תשי״א של השנה איש
 להעלאת פוסקות בלתי בדרישות הייצור, בהאטת השחור, בשוק עסקו שלהם, השעה רווחי
המחירים). (או השכר

 העולה :המדינה בחיי האמתית המהפכה את המסמל האדם הוא תשי״א של השנה איש
 תשי״א של השנה איש ;התורכים מידי הארץ כיבוש מאז ישראל לארץ שהגיע המיליון

 של השנה איש ; השבוע ארצה הבא הקמתה, מאז לישראל, אלף מאות השבע העולה הוא
• תש״ח. באייר ה׳ אחר אליה שעלה — במדינה שני אזרח כל הוא תשי״א
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