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 גבוהה הממוצע האמריקאי של החמרית רמת־החיים היתד, לא ^-עולם
 כה אדמות עלי אדם של רמת־החיים היתד, לא מעולם היום. כמו13

 אהוזת כה אמריקה היתה לא ולעולם הממוצע. האמריקאי של כזו גבוהה
אלה. בימים כמו וחרדות פחדים

 בכל חייהם את מבלים פשוטים, שאנשים זה לפרדוכם גרם מה
 במכונית לעבודה נוסעים היטב, ומרוהטות מרווחות בדירות גרים טוב,

 זאת ובכל — הטלויזיה מכשירי ליד בנוחיות הערבים את מבלים חדישה,
? דאגה אכולי הינם

 נוראים כלי־נשק ישנם אפשרי שלאויב הידיעה היא הראשונה הסיבה
 הדוסים בידי אשר והמימן האטום שפצצות אמרו המומחים ערים. להשמדת
 הגדולות. האמריקאיות הערים כל את האדמה פני מעל למחוק כדי מספיקות
 יעילה הגנה לקנות יכול אינו בעולם הון ששום גם אמרו המומחים

אלה. כלי־נשק מפני
 הסנסציוניים המאמרים אף על העיקרית. הסיבה אינה זו גם אולם

 את לעצמו לתאר הנורמלי לאדם קשה העולם, בעתוני המשוכללים של
 הרבה איום דרוש אותו, להבהיל כדי גיד,נום. פצצת ידי על חייו השמדת

מוחשי. יותר
 באמריקה החל השניה העולם מלחמת תום מאז החרדה. תקופת

 מתרכזת החלה האוכלוסיה מרבית חמריים. למותרות חסר־תקדים מירוץ
 של החיצוניים הסימנים פי על אדם של ערכו נקבע שם ערים. בפרברי

 המצאות החשמלי, המקרר סוג מכוניתו, של הייצור שנת רמת־מחייתו.
 הוא אם קובעים אלה כל ורהיטיו, בגדיו אפילו בדירתו, טלויזיה מכשיר
 איש כמעט אין מכובד. אדם הוא אם לשכניו, ראוי הוא אם בחיים, הצליח
זה. חברתי מלחץ להתעלם המעז

 בקצב אנשים עובדים בה באמריקה, אפילו כסף. עולה זה כל אולם
 אותם קונה האדם במהירות. או בקלות אלה מותרות משיגים אין שגעוני,

לפני עוד חדש במודל המכונית את קרובות לעתים מחליף בתשלומים,
הצלחה של החיצוני הרושם מאחורי הקודם. המודל עבוד לשלם שגמר

 לשלם יכולה היא חובות. של מאוד כבד נטל הבינונית המשפחה מסתירה
 הגיאות נמשכת עוד כל : אחרות במלים המפרנס. עובד עוד כל — אותם

 מלחמת •מאז התנופה במלוא הנמצאת הכלכלות ההתפשטות הכלכלית,
השניה. העולם

זעזוע לילה. בין להשתנות יכול זה שכל יודעת המשפחה אולם
 כאילו יעלם רב כה בקושי שנרכש החברתי המעמד וכל משבר, של אחד
והאלמוניות׳ הדלות בור לתוך חזרה תושלך כולה והמשפחה היה, לא

תכנם. ואת טעמם את יאבדו החיים העוני. לשכוני חזרה
? זאת לעשות זומם מי

הקומוניסטים. האדומים.
 כל של דמו להרתיח כדי דייה לבדה המחשבה טוכה. שיטה כל

 משטר עליו לכוף רכושו, את ממנו ליטול מבקשים הקומוניסטים אמריקאי.
 קיימת עלוב. רוסי מוז׳יק של לרמת־ד,מחייה להורידו ובלתי־מובן, נורא

 ממול, ברחוב מקום, בכל נמצאים סוכניה זה. פשע לבצע עולמית מזימה
וד,נפשעת. הרחוקה לוושינגטון ובעיקר

 הקומוניסטים את כפועל, כבורגני הממוצע׳ האמריקאי שונא לפיכך'
 היו אלה היפאנים. ואת הנאצים את כך כל שנא לא הוא מוות. שנאת

 אמריקה. לחופי פעם אי שיגיעו להאמין היה אפשר אי רחוקות, ארצות בני
נטויה. וידם הגיעו׳ כבר הקומוניסטים אולם

 ובלתי־ בזוייה גם ותהיה שיטה, לכל להסכים האמריקאי מוכן לפיכך
 למק־ המיוחד הרקע זה הקומוניזם. את להשמיד שתצלח ובלבד הוגנת,

 יותר, ושקולה וותיקה בארץ זו בצורה לקום היה יכול שלא קארתיזם,
בריטניה. כמו מוצקים, רוחניים וערכים תרבות בעלת




