
ר ש ע ם־ שת, איש שני □, שוני□ וא □״ או ת □יסגלו ב □ א דדי צ ל השוני□ ה אל ח״ ש ר ש  י
ת שנ שט״ו. ב ם ת רו ה ח ב ל נ ק שנמנעו הזה״ ״העול□ [עורכי די—ע ד: ר ח א ה;י ר ק מ  ב

א ה□ ף מצאו ל מד א ע ד מו ח ר הראו■ א א תו ת ל גו תו ע ה ש־ ל אי שט״ו. ש  נימוק■ ת
ה ר חי ב ל ה שר ש ע ס- ״ שנ ם ה פי ר ט צ ב על לד־ו־דו מ צ ה מ מדינ ל ה צלליו. אודותיו ע ו
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ר ש ע ם־ שת, איש שני ם, שוני□ וא פיי או מלו ב ת □׳ □ א דדי צ ל השוני□ ה אל ח״ ש ר ש  י
ת שנ שט״ו. ב ם ת רו ה ח ב ל נ ק שנמנעו הזה״ ״העול□ [עורכי די—ע ד: ר ח א ה;י ר ק מ  ב

א ה□ ף מצאו ל מד א ע ד מו ח ר הראו■ א א תו ת ל גו תו ע ה ש־ ל אי  נימוק■ תשטייו. ש
ה ר חי ב ל ה שר ש ע ס- ״ שנ ם ה פי ר ט צ ב על לד־ו־דו מ צ ה מ מדינ ל ה צלליו. אודותיו ע ו

אבא
חוש

למדי צורב עלבון זד, היד,
ל מצלצלת סטירת־לחי נה

 למענה ששפכו הנערים זכר
 היה אי־אפשר אולם דמם. את

 את שסימל האיש :להכחיש
יש בתוך הפוליטיים החיים

חו אכא השנה, היה, ראל
ה הגילויים למרות לא שי.

 הבסיס את שחשפו מזעזעים
 דוו־ אלא משטרו, של העכור

אלה. גילויים :גלל _________ קא
^ עזרו שד,גילויים ספק איו

 הילת״הגיבוריש את לשכיר
 10^1^1 חושי של ראשו אל •ירקד, שה

 מנעו זריזה׳ פרסומת על־ידי
 שנר־ היציב הרוב את ממנו

 עובדה אולם לו. כמובטח אה
 להשכיח יכולה אינה זו

ה של השני הצד את
 הצביעו חיפה מבני 40סל־״/ קרוב : מטבע

 כמעט־פאשיסטי, כרודן שנתגלה אדם בעד
התאו הסוסים על שלטון־יחיד לקראת הרוכב

והשחיתות. הטרור : השחורים מים
 של בכשלונד, שנקנה חושי, של נצחונו

 אויביו את הפך הארץ, חלקי בשאר מפא״י
 הפרוגרסי־ פנכתו. למלחכי ביותר המושבעים

עגלתו, על לטפס כדי סוסו בזנב אחזו בים

הד ואת השמאל פלגי שני את עליה פגשו
ל הסכמתם במחיר מקומם את שקנו תיים,

השבת. תחבורת
 חלק רק היתד, בחיפה החושיזם התבססות
 חסרת־הבושה, הצינית השחיתות מהתפשטות

 שהיתר, נחלאות, שערוריית הארץ. רחבי בכל
הממ את אחרת תרבותית ארץ בכל מפילה
גמור. בשקט בישראל עברה שלה,

ז ז ז ו י ד ז ו ו

א״זנהואר
וכרושצ׳וב

 תשט״ו היתה היטלר, אדילף של מסוגו מטורף
השני. המבול לשנת הופכת

 חותמם את השנה הטביעו אנשים שני
 יצורים מיליון 22500 של חייהם על האישי

 ממהפכת המסקנות את הסיקו באומץ־לב חיים.
ל מלחמה כל שהפכה ד,מימני, הנשק
 ברגע ).3 עמוד (ראה וודאית עולמית שואה

 ספינת של קו־ההפלגה את הם שיני האחרון
 לעבר האבדון מכיוון ההגה את הטו האנושות,

ההצלה. כיוון
שה היה נדמה האחרונה בשנה פעמים כמה
 רק היתד, דרושה נמנעת. אינה שוב שואה

 הגפרור את להצית כדי אחת, מטורפת יד
השנה קם לו ההתאבדות. פתיל את שיבעיר

 בראש השנה עמדו האנושות של למזלה
 מפוכחים, אנשים שני מעצמות־הענק שתי

 איש־העולם של ד,תיאר וצלולי־דעה. נורמליים
 אר־ נשיא : ביניהם להתחלק חייב השנה של

אר דווייט צות־הברית הו  ומזכיר אייזנ
טה הסובייטית, הקומוניסטית המפלגה קי ני

כרושצ׳וב.
 בראשית בלתי־צפויים. גיבורים היו שניהם

 בשליחותו, נכשל אייזנהואר כי הרושם היה
 בידי חומר ובלתי־עצמאי, חלוש אדם שהוא
 המק־קאר־ גאה באמריקה ההיסט-ריה. יוצרי
 נאלצו אייק של ביותר הקרובים עוזריו תיזם.

 ויסקונסין. ממדינת הנתעב לדמאגוג להיכנע
 המכריע ברגע כולם. את הפתיע אייק אולם

 את נטויה בזרוע שבר גלויה, למלחמה יצא
 פני מעל כמעט שנעלם המק־קארתיזם,

 שלוות־ את לאמריקה החזיר הוא האדמה.
שלה. העצמי ד,בטחון ואת העצבים

.

 מ לאייק קם המתרס של השני העבר מן
̂ עוד השנה בראשית לו. ראוי שותף־יריב

 מיסתו דמות כרושצ׳וב ניקיטה היה
 ביומני־ מיליונים ראוהו מאז רית.

ח כאדם הכירוהו ובתצלומים, הקילנוע
 מאלנקוב, על שהתגבר אחרי ומפוכח. זק

ש המערביים, המומחים כל את הפתיע
 התוקפני הקו נציג את תמיד בו ראו

לנ כרושצ׳וב הפך זאת תחת ביותר.
החדו החדשה, הסובייטית הצמרת ציג
 בשקט ליהנית והרוצה עצמי בטחון רה

משטרה. מהישגי
 שורה במרוץ. בודדים היו לא השניים

 השנה התחרו בינלאומיות דמויות של
 של דמותו בלוטת בראשם ד,תיאר. על

טו, יוסף  נצי השנה שחגג ביוז־טי
בהיס רבים תקדימים לו שאין חון

לב לעמוד שהעז האיש טיטו, טוריה.
רצו את ולהפר הסובייטי הענק מול דו
יור כי השנה זכה סטאלין, של נו

לבלגראד. אליו יבוא סטאלין של שו
תקו של מנהיגיה שני בלטו באסיה

לא הוסיף אן־לאי ו צ׳ : היבשת מת
 את ולבסס דיפלומאטיים נצחונות סוף

 ששוב עולמית כמעצמה מולדתו עמדת ^
 שג-וזז• בעוד ממנה, להתעלם אי־אפשר

 טבעי כמתוון הופיע ניהרו רלאל
בינלאומיים. משברים בחצי־תריסר

מדי קאריירד, לקיצה הגיעה באירופה 5׳
 צ׳רצייל וינסטון :במינה יחידה נית .(,;

 של בועידת־הפיסגר, מתפקידו. התפטר
 ואף אותה יזם שהוא הגדולים, ארבעת

יורשו. הופיע שמה, את לה נתן

צעיר

משה
1ברק

ה האיש של בחירתו
 היוותה השנה של צעיר

 פה מיוחדת. בעייה הפעם
 כמעט צעיר בלט ושם

שירות במסגרת במקרה,
ברי כי הוכיח י,חובה,

 היסודית הנפשית אותי
נפ לא הצעיר הדור של

 כמעט חסרו אולם גמה.
 אישיים, שיאים לחלוטין
אי יוזמה של מעשים

אי קריאות־תגר שית,
 תסי־ של גילויים שיות,

רוחנית. סת־נעורים
 הסיי־ זה מכלל יצאו

ש הצעירים רים־בנפש,
 הגבולות עם השלימו לא

 המבתרים המלאכותיים
ש המולדת, גוף את

 מעין- צעיר צייר היה מקובלים סדרי־חברה חמשת כמו נועזת. להרפתקה יצאה נפשם
ה הוד, בדרן בשעתו שנספו בני־האלמוות הצעירים ש  וגל עולמי הד שעורר ברק, מ
 לכפות הנואש בנסיונו בארץ השמצות של ו״ הר־ציץ שויטנה השנה יצאו לפטרה,
 את לבטל הכנסת על רעב שביתת בעזרת נתיבי־ההרים את לתיר ווגמייסטר ?{ודד
 עם נשואיו את שמנע הדתי חוק״הנשואין השלושה שנפש בעוד לעין־גדי, ממערב
ן נ  נב־ זה מעשה גם יוג־סלבית. נוצריה אוריה, מעשים אך הצפון. הררי אל יצאה מגו

: הכנסת את שהכריח אחרי רק אולם של בכשלון. או בטרגדיה נסתיימו אלה
ציבורית. סערה שעורר ואחרי בו לטפל על תגר השנה שקרא היחיד הצעיר האיש
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