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פוטיפר״ ״אשת

 יפה.״ היתד, היא ...כן,
האפרי במצודה ויחידה

 הקצינים הנידחת. קאית
 לטרוף מוכנים היו אף

בגללה. רעהו את איש
 דווקא חשקה היא אך

ה של ובדמו באהבתו
 שבא גבה־הקומה, סוחר

ממרחקים...

 ״א- כרומן קראו
 שהו פוטיפר״ יטת
ב.,ה השבוע פיע

השבו - קולמוס״
לסי הוותיק עון
 הטוב. הקצר פור
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הקרה המלחמה
באסיה ידידים
 כך — העולם״ את שויעזעו ימים ,עשרה

 האוק־ המהפכה את בריטי היסטוריון הגדיר
 בעשרה .1917 שנת של הגדולה טוברית

המח של העיקרי המאורע נולד אלה ימים
 את שהטביע ,20ד,־ המאה של הראשונה צית

 שנים בחמשים קרה אשר כל על חותמו
אלה.

 כדיר־ יתפורר לא שאם ברור היום כבר
הקרו השנים 45ב־ אטומיים לרסיסים הארץ
ה ואפריקה אסיה עמי מהפכת תהיה בות,

 המאה של השניה המחצית של העיקרי מאורע
 הבלתי־ המיליונים של מלחמת־השיחרור .20,־ד

 מיערות ג׳קארטה, ועד מקזבלנקה ספורים
 חותמה את תטביע יפאן, להרי ועד הקונגו

אלה. שנים 50 על
 שתי של העליונים הנציגים נפגשו החודש
 עמדו זר, מול זה פנים. אל פנים המהפכות
 נמוך, כרושצ׳וב, ניקיטה טובאריש בניו־דלהי

 ושרי עליצות, שופע קרח, רחב־מידות,
 ונוטה עצבני רזה, נמוך, נהרו, ג׳והארלאל
 ידיים, לחצו הם פתאומיות. זעם להתקפות

 זרי מוקפים במות, עשרות מעל הכריזו
!״ אחים ״אנחנו : פרחים

 לים מעבר תחתית. חסרת הכית
 המערבי, המחנה נציגי זד. במחזה הסתכלו

 בגלוי הצטיירה והולכת גוברת כשתדהמה
האמרי שפכו שנים עשר ,משך פניהם. על

 לתוך ל״י מיליארד 100מ־ למעלה קאים
 ,לו אסיה. ששמה חסרת־התחתית החבית
 שבועון רטן ידידות,״ לקנות היה אפשר

או רוכשת היתה שאמריקה ״הרי אמריקאי,
מזמן.״ תה

 מסע־הידידות כי היתה המדהימה העובדה
 בולגאנין וניקולאי כרושצ׳וב ניקיטה של

 למסע- שהפך ובבורמה, בהודו לעיר מעיר
 בפרוטה אף עלה לא חסר־תקדים, נצחון
 עבד לגמאל אמנם הציעו הסובייטים אחת.

 האדיר הסכר לבנין ל״י מיליון 600 אל־נאצר
 להקמת דומה קטן סכום ולנהרו באסואן,

 לעומת וכאפס כאין זה היה אך פלדה. מפעל
פרי. נשאו שלא האמריקאיות והשקעות

 הכל את יענה לא הכסף כי ברור היה
 כיצד חדשה שיטה גילה כרושצ׳וב באסיה.
 יחס הפגנת על־ידי : ביבשת ידידים לרכוש

 של ובזילזול בבוז טבול שאינו ידידותי
ד״נייטיב״. כלפי הלבן האדם
 נסיון שנות מאות למודי אסיה, בני את כי

 מרגיז אינו דבר שום הקולוניאלי, הדיכוי
 ועני. מסכן לקרוב עשיר דוד של יחסו כמו

 דו־יבשתית מדינה של ,נציגה לכרושצ׳וב
 חיצוני יחם על לוותר יותר קל וחצי־אסיאתית

 סריג־ במיכללת שלמדו לג׳נטלמנים מאשר זה
,ארצות־הברית. סטון

יפאן
והדמוקראטיה הגיישה
 בתי־ הקאבארטים, של העליזים הלקוחות

 נדהמו יוקוהאמה בעיר והבארים הגיישות
אחרי עוקבים מסויימים אגשים כי להיווכח

 סכום כל בפנקסיהם רושמים מקום, בכל הם
העוק של החיצונית הופעתם מכיסם. שיצא

שוט היו הם זהותם: את בנקל גילתה בים
רים.

כ אך המדוכאים. העליזים שתקו תחילה
נפ וכי לשיטה, הפך הדבר כי לדעת שנוכחו

מוס ושאר הממשלה פקידי כל קרבן לה לו
 אחרי משהו. לעשרת החליטו הציבור, דות

 היה יפאני שוטר כשכל הימים עברו הכל,
 להכותו או לכלאו אזרח, כל לעצור יכול

אינ כל ממנו להוציא מנת על נפשו, כאוות
 המולדת נוצחה לשוא לא שהיא• פורמציה
במלחמה.
ב המשטרה מפקד שוטר. של דעתו

 התלונות. את כששמע כלל נבוך לא עיר
 אנשים של מעשיהם את לחקור הוא ,טבעי

 מרוויחים,״ שהם מכפי כסף יותר המבזבזים
ידי לאסוף המשטרה ,על קלת ברוח השיב
אלמו למכתבים לחבות ולא הזמן, כל עות

ם.״ניי
 ועתו עם הזדהו לא העיר אזרחי אולם

ב התלוננו הם החרוץ. משטרתם ראש של
 החוקה. הפרת שזו טענו הממשלה, אזני

חו ישנה לישראל, בניגוד שביפאן, ומאחר
ל המשטרה של הכללי המפקח נאלץ קה׳

חקירה. עריכת על צוות
ב שוב לבקר יוקוהאמה אזרחי יכלו מאז

ולהו להשתכר שלהם, הגיישות אצל שקט
ניצ הדימוקראסיה נפשם. כאוות כסף ציא
חה.

החי
בש?ח מחזקת ואחת

ל הראשית הרבנות ערכה ישראל, ף*
 לחיילים, מיוחדים חנוכה דיני צה״ל !■

 להם שאין ,חיילים כי השאר, בין הורתה,
ה בשמן להדליק להם מותר נרות או שמן
רובים.״ לשימון עשוי

¥ ¥ ¥

המאזניים כסות ע?
 מטה הודיע ארצות־הברית, וושינגטון, ן*
הא הצבא של 2 מם׳ השריון דיוכיזיית !■

 האחרונים החודשים 11 במשך כי מריקאי
 רזון״, ״מבצע בדיביזיה חיילים 209 ערכו

 משקל של קילוגרם 1350 הכל בסך איבדו
מיותר. גופני

¥ ¥ ¥

הבית מן מזכרת
 המשתח־ האסיר הוחזר יוון, סלוניקי, ן*

 כשנתגלה לבית־הסוהר קפגוס ניקום רר
 מערכות 16 השחרור, ביום עמו, שנטל

בית־הסוהר. ממטבח סכי״ם

¥ ¥ ¥

לקללה ברבה
הי, ^ דל  קיצן־נודד התלונן הודו, ניו־

 בברכה ברך אותה אשד, על־ידי הוכה כי ■4
 שבעה לגדל ,שתזכי המסורתית ההינדית

הת אשד, אותה כי במאוחר רק גילה !״בנים
התשיעי. בנד, את ללדת עתדה

¥ ¥ ¥

בנים ניהול צער
 לביתו המשטרה הובהלה ירושלים, ך*
 78,־ד בן יעקב כי גילתה כהן, יעקב של ^

 שהפסיק על 48ה־ בן אברהם בנו את מלקה
 עם ויצא לשעתיים בבית־המדרש לימודיו את

לקולנוע. אשד,־מכרה

¥ ¥ ¥

המיבסח מילוי
 שתנג־לייה־ אחר העממית, סין פקינג ף*
 כמעשנת למשטרה אמה את מסרה סיאנג ^

 בבגידה גיסתה את האשימה ואחותה אופיום
בגר האתיות שתי את הגיסה רצחה באחיה,

הס בו פתק, והשאירה עצמה את תלתה זן,
 לא בעלה, את לרצוח גם נתכוונה כי בירה

 שער, אותה ד,־ה שלא מכיוזן זאת עשתה
בבית.

¥ ¥ ¥

החסמים אבן
ע, מנ  ליד מתצבי־ד,נחושת מחנה ונ

 כשהוא במקלחת שומר נתפש אילת, ■1
 צהוב, חול ■מלאה גיגית מים בעזרת מנפה

 המקומיים, הגיאולוגים מסי ששמע הסביר
 הם עליו החול למעשה, כי, מוחלט״, ב״סוד

טהור. זהב היא דורכים

¥ ¥ ¥

מחייבת האדיבות
 מק־ פט׳׳־יק נעצר סקוטלנד, גלסגו, ך*

 שהרים אחר הציבור, שלום כמפר קסקר ̂.4
 מגבעתו, את העירוני באוטובוס אשד. לכל

לבנים. עכברים שני הוסתרו מתחתד,

¥ ¥ ¥

מיוחד ראיון
• העי התחפש ארצות־הברית, דנכר, ך
 על־מנת עבודה, למחוסר גסקי ג׳ק תונאי !■

 המקצועי הייעוץ לשכת של טיבה על לעמוד
 שעות, שמונה משך ורואיין נבדק האזורית,,

העיתו למקצוע לד,יכני עצה לבסוף קיבל
נות.

¥ ¥ ¥ י־

הונגרית דבר עברי,
*  הוד עולי התאחדות החליטה חיפה, ך

 עדות־המזרח יוצאי לעזרת לבוא גריה
הונ יוצאות לנשים הנשואים הארץ וילידי
להונגריה. אולפן הקמת על הודיעה גריה,

948 הזר, העולם


