
בעולם
ה טני ברי

ה ד קו ט׳ ב מונ ד
 כשפצצווויו השניה, העולם מלחמת באמצע

 בשלבים עסקו עוד השמן גרינג הרמן של
 גבר ישב ן, לונו. השמדת של הראשונים

 אז ררו שע דברים כמה וכתב וממושקף רזה
מאד. שלילי הד

 הצבאי. שן הם־ הארס׳ לידל קפטן : האיש
אוי כי לשכוח אין מלחמה בשעת השקפתו:

 ואילו מחר, ידידך להיות עלול ם הי של בך
 במלים מחר. אויבך להי,ת עלול היום ידידך

 בל־ יצרים של בזרם להיסחף ר אס אחרות:
 גרמניה, של להשמדתה לשאוף ניים, תי־הגי

 ר!םיה תהיה גרמניה על הנצחון אחרי כי
 ואז, בריטניה. של ביותר צינית ה המתחרה

 חשובה להיות גרמניה עלולה החדש, במצב
כבעלת־ברית.

פשו בצורה זו למסקנה הגיע הארט לידל
 בריטניה. של עברה על השקיף הוא טה:

ב תמר־, בריטניה, מלכת ,נר, הראש. אליזבט
 וכעבור האדירה, ספרד נגד ההולנדים מרד
 את להשמיד הבריטי קרומבל יצא קצר זמן

 ב־ תמכה בריטניה לנד. ה. של הימית עוצמתה
 ובמלחמת־השי־ צרפת נגד הגרמני פרידריך

לל כדי רק — נפוליאון נגד הגרמנית חדור

וינפטון• פיד
חייך אחד קרא, אחד

 נגד נפוליאון יורשי עם בצד צד פעמיים חום
גרמניה. של והפיה,רר הקיסר

ה של הסיסמאות במבול לוינה. מרוץ
מע תשומת־לב הקטן הספר ע.רר מלחמה,

 היה היטב. אותו קרא אחד איש אולם טה.
בריטניה. ממשלת ראש צ׳רצ׳יל, וינסטון זה

 ובעלות־הברית המלחמה, גלגל כשהסתובב
 והרוסים האמריקאים דרשו מנצחים, החלו

הת צ׳רצ׳יל הכבושה. צרפת בחוף פלישה
 מיטב יפול בצרפת כי בטוח היה הוא נגד:

 שהרוסים שעה והאמריקאי, הבריטי הנוער
הצ אירופה. על וישתלטו גרמניה את יכבשו
 בחזית המערב כוחות כל את לרכז עתו:

 הבלקן, ארצות לעבר משם לפרוץ איטליה,
ל ולהגיע והונגריה יוגוסלביה על להשתלט

הרוסים. לפני וינה
 המפקד אז שהיה מי וביניהם האמריקאים׳

 איי־ דוייט הגנרל המערבית, פה באיר! הראשי
 צ׳רצ׳יל. של לדעתו בחריפות התנגדו אר, זנה

אירו צרפת, בחוף הפלישה את הנהיג אייק
הסוביי הצבא לידי נפלה כילה המזרחית פה
טי.

 לא צ׳רצ׳יל אולם שהיא. צרה לכל
ל וינסטון סיר גילה השבוע בנקל. נכנע
 לפני עוד נוסף: קטן פיס הנדהם עולם

 פקד הרעל, גלולת את בלע היטלר שאדולף
 העיקרי, מצביאו על בריטניה ממשלת ראש

ל ולהכין להחסין הקטן, מונטגומרי ברנרד
 לידיו. שיפול הגרמני הנשק כל את שימוש

 יעצרו שהרוסים בטוח היה לא צ׳רצ׳יל כי
בלב הדדית בהסכמה שנקבע בקו־התיחום

 ש תואר הנמלים״, חמשת ״אדון במדי *
 י ב, שלטה בה תקופה של היחיד השריד הוא

צרפת. בצפון ערי־נמל חמש על סניה

 לחופי ישר בדרך שימשיכו חשש גרמניה,
ל זה: למקרה פתרונו האטלנטי. האוקינוס

 להשליכם המנוצחים׳ הגרמנים את מיד זיין
הרוסים. נגד

בריטניה. עתוני ב ר,־ קראו ״שערוריר,!־
אח־ חזרו אופיינית!״ בריטית ת ־פרצופי! <ד

 איש לפחות אולם העולם. עתוני מיטב יה,ם ו
 כה עד שהיה למרות הסתם, מן חייך, אחד

 היה האיסטראטג. צ׳רצ׳יל של חמור מבקר
הארט. לידל הקפטן זה

ת ארצות הברי
שמה ארץ ד ו דנ נו

 חובב־ הילד שאל ?״ נולנד איפה ״אבא,
שהת היתולי בחרוז אביו, את הגיאוגרפיה

 ה־ קוראי אמריקאי. בעתון מכבר לא פרסם
 נ,׳לנד כי ידעו הסקרן, לילד בניגוד עתון,
 ארץ אינה ולפינלנד, להולנד דומה אינה
 סנאטור של שמו הוא נולנד וויליאם כלל.

בס הרפובליקאית הסיעה אש ! אמריקאי,
נאט.

מט את החרוז בעל החטיא לא זאת בכל
 תה לעצמא, דומה נולנד של עצמאותו : רתו
 מקא־ החריף הסנאטור ריבונית. מדינה של

 ארצות־הברית. נשיא על מצפצף ליפורניה
ה ערב שיצא היחיד הרפובליקאי היד, הוא

 הנשיא, נגד נמרץ בגלוי האחרונות בהיר.ת
מפלגתו. ראש שהיא

 מק־קארתי, ג׳ו אפילו שתק שעה תה א
 להרגיז לא (ולמען המפלגה שלמות למען

 שתק: לא נולנד ואילו מדי). יותר אייק את
 לנשיא, מברק ביותר החמור ברגע שלח הוא
 הדיפלומטיים היחסים את מיד לנתק דרש

 ו־ ב צו. ן עלב זה היה ברית־המועצות. עם
ה למדיניות האחראי לאיש סוור, בלתי־מ

האמריקאית. ץח
ה רוג ת. של ע צו צ שה שעה השבוע, פ

 ב־ רשמית לנזוף ההצעה על ודן ישב סנאט
ש הצעה והעלה נולנד קם מק־קארתי, ג׳ו

 מק־קארתי. את שעד.) לפי (והצילה השכיחה
ה של בהיסטוריה חסרת־תקדים ההצעה,

 ר שתחק מיוחדת ועדת־חקירה להקים סנאט:
 במדיניות־ ממיטה אינה הנוכחית הממשלה אב

 העוקץ: הארץ. על שואה שלה הפייסנית החוץ
ה נתקבלה (לו לחקירה שתיקרא הממשלה

ה נולנד. של מפלגתו ממשלת היא הצעה)
יש בו החדש, הסנאט אותה: שיחקור גוף
הדמוקרטים*. עתה לטו

ה כל את העמיד זה מזעזע מעשה־בגידה
 נשאר לא רגליהם. על הפוליטיים פרשנים

 מפני נשיאו את משמיץ נולנד ספק: בלבם
ה הסנאטור במקומו. לבוא ברצונו שיש

ה הרפובליקאי הימין מועמד יהיה ריאקציוני
שנ בעוד לנשיאות, הבאות בבחירות קיצוני
• תיים.
ד בעם צוננת חלחלה ששלח סיכוי זה הה

 המערבית. אירופה מדינאי רוב של ר,שדרה
 מפגר תלמיד אלא אינו מק־קארתי ג׳ו כי

 אדיר־ההשפעה, לנולנד בהשוואה א׳ כיתה של
 העממית, סין על מלחמה מיד להכריז המוכן
ו בריטניה של הפוליטיות באחוריהן לבעוט
צרפת.

 פצצות־ של ערוגה היא נולנד ששמה הארץ
מימן.

ר־הארץ כדו
שה ר שלו ל ה דו ק ד צ ל

 דברי־ 305 מקבל הממוצע האמריקאי •
 טלפוניות, שיחור. 438 מנהל לשנה, דואר
מל בשר. קילוגרם 76ו־ ביצים 397 אוכל

 השבוע, שגילתה כפי שותה, הוא זאת בד
 המרכזית הלשכה שלה, השגתי בדו״ח

ו ארבעה ארצות״הברית, של לסטטיסטיקה
ל בירה ליטר וחצי 63ו־ כוהל ליטר רבע

 שלושה ותורם דולר 1639 מרוויח שנה,
עירוניות. צדקה לקרנות דולר

מס לשנה, נרצחים אמריקאים 7495 •
ה המתאבדים מחיל שניים פי הקטן פר

.15909 : המדינות 48ב־ שנתי
 23 בן הוא הממוצע האמריקאי החתן •

 5ו־ שנים 21 — הכלה חדשים. 10ו־ שנים
 מתוך אחד זוג מבני נונע שלא מה חדשים׳

להת נשויים אמריקאים זוגות ארבעה כל
בחייהם. אחת פעם לפחות גרש

 הקונגרס נכנס האמריקאית, החוקה לפי *
 הבחירות. אחרי כחדשיים לתפקידו החדש
 ה׳ הקונגרס לכהן ממשיך עוד ז-ר, זמן משך

קודם.

רותי,
ו קבלת בודאי כאלה רבים מכתבים

 .מפשר, מכתבי תחילת על תהיה דעתי
חברי על־ידי שנעזבו הנערות כמרבית

מ לקראי יהיה עליך שומה לם, א הן״.
 כוח מהו נראה ואז סופו ועד תחילתו
עלי. שיפוטך

 דבר, של ראשיתו : המעשה סיפור כך
 ולי 16 בת ואני אלה, א ה שמי

הבי זי ידידה רחל. ושמה טובה ידידה
ה את שעזבתי לאחר לחברתה אותי אה
אתו. שיצאתי בן

 לי וקשה מאד עד ביישנית הנני אני
בחברה. להתמצא
 בחור עיני את משך הראשון מהרגע

 ראשון, ממבט בו והתאהבתי יוסי בשם
 הקדיש לא אלי, לב שם לא א ה ואילו
ב לחברה באה הייתי תש!מת־לב. מעט

 אחרים, ולא הוא לא אך לראותו מטרה
עצו שאני מכיוון אותו׳ באהבתי הבחינו

 את מעמידים לפעמים אך ומתאפקת, רה
 כך מתפרצת. ואני במצרים סבלנותי

 מכירים כולם שבת. ביום פעם לי אירע
ו ומנומסת, שקטה נערה בתור א.תי

ו תו א. הכיתי ההתפרצות, אירעה כאשר
ה לסיבת תשאליני באם איתן. נשכתי

אותי. העליב ואף אותי הקניט הוא דבר׳
ו רע־לב סימפטי, לא מאד בח.ר יוסי
 עצמו טובת רק קמצן, אגואיסט, אטם׳
 מאד מצאתי ערב באותו עיני,. לפני

 ניסו אלה ושני רים, בח שני בעיני חן
או הצליחו. ואף (פגישות) אתי לקבוע

 ששי, ביום לפגישות. באתי לא אני לם
 א ה, ואילו באתי, שוב מכן, לאחר שבוע

 שלפני־כן, (בשבוע אלי. לב שם לא אף
 אלה כגון כנויים ועוד .תינוקת־ לי קרא

 לבכות. הלכתי ).19 בן אגב, הוא׳ —
 בעד ר לעצ הצלחתי ולא בי בגד אפיי

 מאד עד עצובה הייתי ואחר דמעותי,
כתותח. בי פעם !לבי

 באהבתי כנראה, הבחין, סי י: כך אחר
 קל אגוז שאני ראה הוא אלי. והתקרב
הת בתחילה ידים. לשים וניסה לפיצ,ח
 אהבתי כי ויתרתי אחר־כך אולם נגדתי,
חל הימים כל מצרים. בלי אהבה אותו
 לצאת ניסי אחרים בחווים עליו. רק מתי
 רציתי, יוסי את רק בשלי׳ אני אך אתי,
 לשים לבנים נותנת לא בדוך־כלל ואני
 ובחדר הביתה, אותי לווה הסי ידים. עלי

ה נשיקתי היתר■ זו לי. נשק המדרגות
 המומה הייתי מבחור, שקבלתי ראשונה
 כנראה, יוסי, אך מעיני, זלגו ודמעות

 צורה באיזו ידע בשכמותי, לנהוג ידע
 אחת בנשיקה הסתפק ולא אותי לנחם

תחי המומים. היו חושי עוד כל בלבד,
 אחר בחום. ואחר ברוך, אותי נשק לה

והת אותי שאפף הערפל מן התעוררתי
 לבו שת לא כבר הוא אך להתנגד, חלתי

 ואני בכוח, נשיקות ולקח תי להתנגד!
 לא פן פחדתי לבבי, בכל אותו אהבתי

 יבוא אם ושאלתיו פגישה אתי יקבע
הת ואנו חיובית, היתד. תשובתו מחר.
 אוהב שהוא הרגשתי ואני לצאת חלנו
מרים. בשם מעונין) או מחבב (או נערה

המו בכל ״חתיכה־ הנה זאת מרים
 היא אתה. לצאת רצו רבים בנים בנים.
 פנוע א, לו שיש בן כל עם הוללת, מעלן
 רביעי׳ ליום אתי קבע יוסי תצא. היא

 עם הלך כן) לפני (יום שלישי וביים
 לידידתי מספרת מרים וכד נה, לחת מרים

 שהוא לה אמר שיוסי ביותר הטובה
 מרים היא שאלה ואז אתה לצאת רוצה
 היתה: תשובתו ?״ אלה בדבר ״ומה אותו
אלה.״ את זורקים אותך, לי יש ״אם

ל והלכנו יוסי אלי בא רביעי וביום
 ואמר החתונה על לי סיפר בדרך קולנוע.

 לא אותי. לקחת בא שלא שהצטער לי
 לי, כאב לבבי אך להאמין, למי ידעתי

רע היה והוא חיי, את כאהוב אהבתיו
 אתי היה לא יוסי בחברה, כשהיינו

ידי רחל רק לבדי, הזמן כל הייתי רגע,
 עם רק הה יוסי ואילו לציד, עמדה דתי

ב לי, נדמה היה כך עליזה, הייתי ם. מ
 היפוכו היה לבי ברם רגילה, בלתי מידה

 רוחי שמצב סבורים היו כולם דבר. של
 אחד, ריקוד אף אתי רקד לא יוסי מרומם׳

אני יוסי. התנצל הביתה כשהלכנו רק

 את לוינו רע, ועד מטוב אתו דברתי לא
 יוסי החל ואחר ביתה, פתח עד רחל

 בגלל עמדי היה לא שהוא ואמר להתנצל
 סוחבת שהיא אמר הוא חברתי. רחל
 אפילו אתי יהיה לא הוא הזמן. כל אוחי
 באותו תהיה שרחל זמן כל אחד רגע

ערב•
 פרידה נשיקת בשעת מדי. התחצף יוסי

 ידו את ודחף גופי, בכל שוטט כבר הוא
א בייש זה דבר מחשוף־שמלתי. לתוך

 אמר הוא אז לבכות. התחלתי ואני תי
תינוקת. אהיה שלא לי

 במקרה שהייתי סבורה איני אני ברם,
תינוקת. זה

פעמים. כמה עוד יצאנו כך
 סרב תמיד סי י! מאד. רגזתי אחד ערב
 לחברה רחל חברתי את ולקחת ללכת

מפ ושהיא אותה שונא א שה באמתלא
ה כל היה יוסי ערב באתו לנו. ריעה

 אחר לידי היה אמנם הוא מרים, עם זמן
 להקי- ניסה הוא הביתה. כשהלכנו כך
סי הפעם אולם זרועו, בקשת שוב פני

 בשנית ניסה הוא בזעם. זאת יד לקתי
רו אינני שבאמת ראה ואז ובשלישית

 החזיר ביתי, ליד לנפשי עזבני והוא צה
 חדר- לעבר לי ורמז המפתחות את לי

 הוא ואז סירבתי אני אלם המדרגות,
 נדודי- ליל אתי. קבע ולא !״ ״שלום אמר
ני למחרת לי. היה לא עוד כזה, שינה
 את סיים הוא אולם אלי להשיבו סיתי

 א ה אחר מרים. עם לצאת והתחיל עסקיו
! לך תארי מרים, את זרק

 ישנתי לא סהרורית, הייתי ימים שבוע
הי נורא, בכיתי הראשון ביום בלילות.

 שחורים ועיג,לים מבכי רק נזלת לי תד׳
 כסיד, הייתי חיורת לעיני, מסביב כפחם
 רק כחלמיש. היה לבבו — יוסי אולם

 ניסה הוא ואז תו א ראיתי חודש כעבור
 יצא לבנים. נותנת שאני לבלם לרמוז

 הוא לם א לנשקני, וניסה אחד בן אתי
 שיחה לי היתד, הולך. לא שזה ראה

 להקניטני ניסה א ד״ סי, י! עם קצרה
 להתחיל מעונינת אינני אם אתי ושאל

 היתד, שתשובתי לו עניתי מחדש. הכל
 להפתיע חשק כל לי ואין אותו, מפתיעה

 להשיב חשק אפילו לי אין ועל־כן אותו,
שאלתו. על לו

 דעתך מה את, נא אמרי על־כל־פנים,
 את לש־וח יכולה איני אני העניןז על

חו אני הזמן כל חיי, תמצית הוא י,סי,
 אותי חושבת בודאי את עליו. רק שבת

 האמיני אבל אתה, לסחרר שקל לנערה
 את שאהבתי בגלל רק נכון. אינו שזה לי

 תהיה דעתך מעצור. לבלי אהבה הסי
כב!דך״. את תשפילי ואל אותו ״שכחי

שכבו שהרגשתי משום נפגעתי רבות
ה אני נפגע. ,ד ת  של חברה להיות מ

!לי יעצי אנא יוסי,
 רק לצאת, מעונינת ניא בחור שום עם
 אני משקרת, איני ובאמת סי. י, בגלל

אמ עכשיו חיי. את כאהוב אותי אוהבת
רוחך. על העולה ככל עלי רי

אדה

ב על־ידי נמצאת אילו חביבה, זעלה
 לך שקת נ הייתי מכתבך, קריאת שעת

 הייקים שקוראים מה לך יש מצחך. על
או אם עלי תכעסי אל העולם״. ״כאב

לגילך. טבעי סימפטום זה כי לך מר
שמקב כמו הצער, את באומץ קבלי

 שמחלימים ידיעה תוך ד,חצבת, את לים
 לעצמך לומר כהלכה, לשחק דעי ממנה.

 מחר הפעם, ״הפסדתי :מרירות ללא
אזכה.״

 חרצן אל כמו הענין כל אל התייחסי
 על וחושבים אותו יורקים הפרי. בתוך
אחר. דבר

לו שנער ברגע מדמות, בגילך נערות
 מרש את לשמוע באוזנן, יפה מלה חש

 וגורם אי־הבנות צר י! הדבר החתונה.
המ חביבתי, כן׳ דמעות. נחלי לזרימת

 לשמוע ולמדי נערים, בחברת לצאת שיכי
הראש. את לאבד מבלי יפה מלה

בגפ ממשחק כמו מאהבה קצת נכוית
 כאשר — הבאה בשנה יוסי? רורים.

מצית. לך יהיה
 ואני ממך פחות לא ילד היא אגב,
ממנו. טוב לנער ראוייה שאת סבורה
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