
ה נ י ר מ ב
 מרדכי של אביו עלה .זקנה לעת בסיביר.

 לזקנים, רק טובה שהארץ לבנו כתב לארץ,
 לארץ מרדכי של געגועיו אך בה. למות

 את לבקר על־מנת נסע הוא חזקים. היו
 כבר שרכש לאשתו במפתיע כתב אביו,

 בסי־ ביתם את למכור לה הורה בארץ, בית
 היה הילדים. חמשת עם לארץ לעלות ,רב־
.1890 בשנת זה

 קמח מטחנת המשפחה התפרנסה בארץ
 המקום את לנטוש נאלצה בפלוג׳ה, שהקימה

 וטח־ העמים שני בין היחסים שהורעו שעה
עב המשפחה באש. הועלתה שלה הקמח נת
לגדרה. רה

צהו מקדחת מרדכי מת אחרי־כן קצר זמן
 ששת עם נשארה ליבה .52 בן והוא בה,

 נתנה לא הכל למרות אך חסרת־כל. ילדיה,
 נשאה בקרבה, המתחולל את להרגיש לאיש

שפתיה. על בחיוך הכל את
 בבית גם חדשות. כנים חדש, שער
 כש־ ,.הישישה את ההומור עזב לא החולים

 מארצות חדשה עולה למיטה, שכנתה ייבבה
 אותה ניחמה שגולח, ראשה שער על המזרח,

 שער לך יהיה תדאגי, ״אל : ליבה סבתה
חדשות.׳׳ כנים גם יהיו חדש

לפ לקרוא בקביעות באה מנכדותיה אחת
 קור־ על נמנית שהסבתה מהאמעריקאנער, ניה

 בפוליטיקה התענינה לא היא הקבועות. אותיו
 עברו כבר ונשיאים מלכים מדי יותר —
 כאשר, בהמשכים. ברומן אלא — פניה על

 בחדרה הגיבור נשאר השבועי, הפרק בסוף
! ,מה : הסבתה התמרמרה אהובתו, של
 מה אדע לא ואני שבוע אצלה יישאר הוא
י !׳׳ קרה

 לחתונה כשהוזמנה הניתוח, אחרי שבועיים
 ״איפה :רבתי שערוריה הקימה מכרים, אצל

לח אלך אני איך ? שלי השחורה השמלה
הוב השמלה ברירה. כל נותרה לא ?״ תונה

לציון. מראשון במיוחד אה
 בראש העומדת הסבתה, קבלה שבוע לפני

 נכדים, 85ו־ בנות 3 בנים, 3 של משפחר!
מש זוגות שני נינים, ובני נינים נכדות,
לחיי אחד לקריאה, אחד : חדשים קפיים

 מוכנת עצמה את מרגישה היא עתה יום־יום.
 משפחתה בקרב לחוג חדשים, בחיים להתחיל

.97ה־ הולדתה יום את

י הח
תעבורה לדבר סרסור

 אדם, המרכזית בתחנה נעצר בתל־אביב
 נוסעים בפיתוי אש.ד סדרן על־ידי שנחשד
ברכבת. לנסיעה
לו ודע צדיק
 עולי של הכנסת בבית תגרה פרצה ביפו

את לקבל סירב שהרב שעה צפון־אפריקה,

ם1הע מכל ל
גרמניה

ודולאדיס חרות
 1918 של בברלין המהפכה שרגשה שעה

ה ממשלת על הסתערו קנאיים ומהפכנים
תנו קמה הדשא•), על לדרוך (מבלי קיסר

 גרמניה, בדרום מיושבים אזרחים של עה
 מידי המולדת את להציל שעליה שהחליטה

 קלן, עירית ראש עמד בראשה הבולשביקים.
 חתכה שתאונת־דרכים (יחסית) צעיר איש
למ כמעט אותם והקפיאה פניו עצבי את

עצ רפובליקה להקים יש :הוא אמר סכה.
 הריין. נהר שעל הגרמניים המחוזות של מאית

 תחדש הרייך, עם תתקשר זו רפובליקה
 שלטון תחת הימים במרוצת אותו ותאחד
ואנטי־בולשביקי. מסודר

 קוד התפרסם השניה מלחמת־העולם בתום
 מה זמן שישב אחרי שנית, אדנואר ראד

 כמעט עמדתו היתד, הפעם נאצי. במעצר
 בגרמניה חזקה רפובליקה להקים יש : שווה

 את הזמן, משך תשחרר, והיא המערבית,
הבולשביקים. מידי המולדת מזרח

 כי בוגד, שהוא זעקו אדנואר של אויביו
הרו בהסכמת גרמניה, כל את מיד לאחד יש

 המדינה זיון על וויתור במחיר אף סים,
המער גרמניה בני מליון 50 אולם לאלתר.

בבחי קולם את שעבר בשבוע שהשמיעו בית,
 הדולרים. את המביא הזקן את הצדיקו רות,
תש את גם הצדיקו הדעת, בהיסח אגב, דרך
 לא שאיש דבר — ליהודים השילומים לום

במלחמת־הבחירות. בו התפאר

קפריסין
סולידריות

 חזון בהגשמת רוצה הגון קפריסאי כל
 שני יוון. עם קפריסין איחוד — הדורות
הארכי — במדינה ביותר החזקים הכוחות
 הקומוניסטית והמפלגה האורתודוכסי בישוף

 למילה עד כוחם, בכל כך על לוחמים —
 — הכיבוש צבא נאומיהם. של האחרונה
 וכמה בריטיים שוטרים משמונה המורכב
 בין רב, במאמץ באי שולט — צבא פלוגות
 הבריטי כשהמושל וויסקי. קוקה־קולה שתיית
 רשמיות״ לקבלות־פנים האי נכבדי את מזמין

 אחרי ורק להופיע, אחד כאיש כולם מסרבים
 אחד מופיעים, הם הזמנה להם שמובטחת

בפראקים. לבושים אחד,
ה לארץ־האם להידמות האי ביקש לשוא

 האינפלציה. שוררות החופשית ביוון יוונית.
 של״ תחת הנאנק באי, ואילו ופשיטת־הרגל,

 וגם; כלכלית. גאות שוררת המדכא, טון
 האנגלים; לעזרת הזקוקה עצמה, ארץ־האם

האי,. לדרישות התלהבה לא והאמריקאים,

נינתה ובן נינתה נכדתה. גתה, (ימין), מדאריה ליבה
הכרחית הש.תורה השחלה

 הגדול, השטח ממנהיגי כמה של תרומותיהם
 זונה אתנן יבוא ״לא : הכתוב על בהסתמכו

השם.״ בית
דפא־ם הילולת

האר החפירות פועלי ברחי בבית־שערים
שה קבר שחשפו אחרי בבהלה, כיאולוגיות

פותחיו. את מקללת מצבתו על כתובת
מדה בנ*ר מדה

 את בסכין לדקור נער ניסה בתל־אביב
זריקה. לו להזריק שבא הרופא

בנימוס. מהן התעלמה
 דאי הר ירוד. באיי רעידית־האדדה כשפרצו

 ד,כנסיה — גופים שני עזרתו. את לתת כולו
 רשות הממשלה מן ביקשו — והקומוניסטים

 לאומית. כהפגנה יוון, לעזרת במגבית לפתוח
 לכמה האישור את דחתה הבריטית הממשלה

מרו הודעה עם יחד אותו פירסמה ימיש<

 אמר הגרמנים, למהפכנים שלעג לנין, *
תח־ על גרמנים יסתערו שאס הימים באותם

 כך״ ויקנו בתור תחילה יעמדו נת־הרכבת,
טיטיט.

I. וווו■,,.-

החדשה חצאיתו את מודד דיור כריסטיאן
מסוכנת הקצרה החצאית

 גדולה תרומה תורמת עצמה שהיא שעת
 הלאומית ההפגנה נראתה זה אחרי למגבית.

דלה. קצת
 שיתוף־הגורל את קפריסין הפגינה השבוע

טרא יותר הרבה בדרך ארץ־האם עם שלה
 פני על עבר אדמה רעידות של חדש גל גית.
 גרמה בפאפוס, אנשים עשרות קטל האי,

 ול־ לימאסול, הקטן, הדרומי בנמל לנזקים
 הזר הכובש ניקוסיה. הבירה, בעיר פאניקה

 לעזרת אניותיו ואת כוחותיו את לגייס נאלץ
הנפגעים.

יפאן
אנטי להיות בדא•

 יפאני סרטים מפיק סקיגאבה, ד,ידאו כשפנה
 וביקש האמריקאי הצבא לשלטונות נודע,

 פרו־אמריקאי, סרט לייצר כדי עזרתם את
 האחרונים בחודשים המציאה. על אלה קפצו
 תעמולה וכל האנטי־אמריקאיות, גל מאד גבר

רצוייה. נראתה נגדית
 הוא רחבה. ביד בעזרה השתמש המפיק

אמרי חיילים מאות מחנות־צבא, בתוך צילם
 ונשק מכוניות־משא ברצון, הצטלמו קאיים

צילומיו. לצורך חינם הועמדו הצבא של
 רבבות עצרו בשוק, הגמור הסרט כשהופיע
 סיפור זה היה נשמתם. את ביפאן האמריקאים

 בני ■לריס בשם לוקס, אנסי־אמריקאי זוועה
* מעורב. דם

ה הם הסרט גיבורי הממזרים. גורל
 על־ידי משותפים במאמצים שנוצרו ממזרים

 יפאניות ונערות אמריקאיים חיילי־כיבוש
יש יפאן, ממשלת לדברי לא־כל־כך־צנועות.

 חוגי אולם ביפאן. כאלה ממורים 5083 נם
אלף. מאתיים לפחות, ש־שנס, טוענים השמאל
 זרוע שלובי מתהלכים חיילים נראים בסרט

 אלה, בחורות מנצלים החיילים זונות. עם
 אמריקאי קצין ילדיהן. ואת אותן מפקירים

 בשיא יפאנית. אשד, עם ביגאמיה מבצע נשוי
צנו יפאנית נערה אמריקאי חייל אונס הסרט

 הוא היחידי הטוב האמריקאי לגמרי. עה
 על ונואם כושי־יפאני ממזר המאמץ כושי,
במולדתו. הכושים קיפוח

 תופעה זאת היתד, לא מאד. חינוכי
 אופנת היא אנטי-אמריקאילת במינה. יהידה
 החיה ארץ — ביפאן רבתי וביזנס היום

 שהרוויחה אמריקאית, קיצבה על כולה כמעט
 זי אנטי־אמריקאיות קוריאה. מלחמת על הון

הא הכיבוש נסתיים מאז יותר עוד גברה
שלמה. עצמאות לארץ הוחזרה מריקאי,
 היה רבתית, להצלחה שזכה שני, סרט

 שכל נושא — בהירושימה האטום פצצת על
 שבע משך אסור היה עליו ציבורי וויכוח
ח החבצלת מגדל בשם שלישי סרט שנים.

 שעה בישראל, כמעט, קרה, דומה מקרה *
 קרוב היח הארלאן פאול הניאו־נאצי שהבמאי
 של בסיועו אנטישמי סרט להסריט להצליח

).813 ,814 הזה (העולם משרז־-החוץ

 כשעת יפאניות תלמידות רצח מראה לבנה
 יורים, ״האמריקאים אוקינאבה. הא־ על הקרב

״נע דבר בכל כנראה, הקול פרשני העירו !
 בעל הספר, למחבר לב שם לא איש נוע.

לח סולף ספרו תוכן כי שטען שם, אותו
בסרט. לוטין

 כגיבורו מתאר כרגע, המוסרט אחר, סרט
 של (״הנמר טומויוקו היפאני הגנרל את

 והוצא למוות שנידון יאמאשיטה, מאלאיה״)
 נרצח הסרט, לפי מלחמה. כפושע להורג
 שנאתו בגלל ואוהב־הקיסר טוב־הלב הגנרל

מש ללא מאק־ארתור, דוגלאס של האישית
חשו בסרט. העיקר זה לא אולם הוגן*. פט

האמ הצגא את המראות תמונות יותר בות
הדור טאנקים — מעשי־זוועה מבצע ריקאי

המבק ביפאנים היורים חיילים אזרחים, סים
 בתי־חולים המפציצים מטוסים להיכנע׳ שים

ומחנות־פליטים.
שאי ד,יפאניים, המורים אגודת הודיעה

 סרט ״זהו : סרט כל להצגת דרוש שורי
מאד.״ חינוכי

הקרה המלחמה
miaiuim בדב״ם 9*0

 ומלחמר- הנשים חצאיות בין הקשר מה
? העולם
י ויש יש ועם־ארץ. בור יטען — אין

הפר גדול לידל־הארט, הבריטי הקפטן טען
 יכול לא הוא גם ימינו. של הצבאיים שנים
 הצביע הוא אולם השורש. את להסביר היה
 נעשו גדולה מלחמה כל שלפני העובדה על

 ),1914ב־ (כמו ויותר יותר קצרות החצאיות
 ארוך, שלום ערב מלחמה, כל אחרי ואילו
 בשנות (כמו יותר ארוכות החצאיות נעשו

הנוכחית). המאה של 20,־ר
 קוי־ סירוייס מאיימים הרי הדבר, כן אם

 קם האחרון בחודש העולם. שלום על רים
 ה־ של היהודי הדיקטטור דיור, כריסמיאן

 את וקיצר (והעולמית) הפאריסאית איפנה
 ס״מ 40 — למינימום עד הנשים חצאיות

 איש שיכנע שלא הנימוק, הקרקע. לפני מעל
 להיכנס יותר קל זה יהיה כך :(ואשד.)

לאוטובוסים.
 ביחוד — גדולה צעקה קמה המערב בעולם

 סידרה עבור לשלם שנדרשו הבעלים, של
לנשו חדשות וחצאיות שמלות של שלמה
הו ההתמרדויות. גל גאה בבריטניה תיהם•

 הבריטית האשד, :גדול אנגלי עתון דיע
 שורה הראה זאת, להוכיח וכדי תיכנע. לא
 רגליים בעלת נערה של מאלפות תמונות של

 קושי, כל ללא לאוטובוס הנכנסת מאד, יפות
דיור. של חצאית לובשת שאינה אף

אופ הפעם תחדור לא הסימנים, מיטב לפי
יינצל. העולם ושלום דיור, של נתי

 רחבים צבאיים בחוגים נם הקיימת דעה *
במערב.
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