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t הנילוס ונד ישלוט מ׳
 ארמון מתנשא בחרטום הנילוס על'גדת

 כאן גנים. מוקף קומות, ארבע בעל מרהיב,
 הכללי מושלה האו, רוברט סיר מתגורר

מוח שליטה שולט הוא מכאן !הסודאן של
 יבשת כמחצית גודלה אשר הארץ, על לטת

 .1947 בשנת לתפקידו נתמנה מאז אירופה,
החד הסודאנית תחוקתה לפועל תוצא אם
 האחרון הבריטי המושל האו סיר יהיה שה

בחרטום.
 סודאנית עצמאות לקראת הראשון הצעד

 ה־ המועצה הקמת עם ,1944 בשנת נעשה
ל ליעץ :(תפקידה סודאן צפון של מיעצת

 ניתנה לסודאנים האנגלית). סודאן ממשלת
 ;הממשלה שיטות את ללמוד האפשרות אז

משכי סודאנים להכשיר גם החלה המועצה
האנגלים. מקום את למלא לים

ש מחוקקת, מועצה הוקמה 1948 בשנת
 לסודאן חדשה חוקה לקבוע היה תפקידה

 תוקף. בכל לה התנגדו המצרים עצמאית.
ה בידי בובות של מועצה תהיה ״זאת

הי תחילה ובצדק־מה. התמרמרו, אנגלים,״
 וששה סודאנים מששה מורכבת המועצה תד,

 רסודאנים מספר הועלה שנה כעבור אנגלים.
ל הופחת האנגלים שמספר בעוד לשבעה
 בידי נשארה האחרונה המלה אולם חמשה.
 בלתי מסמכויות שנהנה הכללי, המושל

השטחים. בכל כמעט, מוגבלות
 פירסמה וטרחה, עמלה המחוקקת המועצה

 לפיה חדשה. לחוקה הצעה שנים שלוש מקץ
במ : המושל של רבות סמכויות תבוטלנה

מחוק בתי שני יוקמו מיעצת מועצה קום
 כל את יחוקקו הם וסינט. נבחרים בית — קים

 את ינהלו המקומי, למשטר הנוגעים החוקים
 וכדומה. החינוך החקלאות, הכספים, עניני

 אלה. בשטחים הכללי למושל ייעצו גם הם
 הקודמת המיעצת המועצה כעצות שלא אלא

 את מחייבות הנבחרים בית עצות תהיינה
הכללי. המושל

 סמכויות על המושל ישמור זאת לעומת
 יהיה ובטחון, חוץ לעניני הנוגע בכל מלאות
 רגע בכל יהרוס משטר על להכריז רשאי

 כל תבוטלנה זה במקרה לנכון. שימצא
הסודאניים. הממשלתיים המוסדות סמכויות

 משלחת ;שפים. גמל,יום אסיפות
 אל־ אל־רחמן עבד של בראשותו סודאנית,

בתחי ביקרה אל־אומה, מפלגת מנהיג מהדי,
 אידן. אנתוני מידי קיבלה בלונדון, החודש לת

לחו בריטניה הסכמת על מפורשת הודעה
 בהקדם בחירות לערוך יש לפיה החדשה, קה

ה על להחליט לסודאים לקת האפשרי,
מעבר. שנות שלש מקץ להם הרצוי משטר

דע את שתביע למצרים גם פנו האנגלים
פור צעד זה היה המוצעת. החוקה על תה
 :מראש ברורה היתד, תוצאתו בלבד, מלי

 היו האנגלים בחוקה, להכיר תסרב מצרים
קבעו גם הם לפועל. אותה מוציאים זאת בכל

ה על המצרים הערות לקבלת סופי תאריך
.1952 לנובמבר, 8 : הצעה

 מאז נשתנו בקאהיר החיים שעובדות אלא
בהכ להסתפק במקום לשלטון. נגיב עלית
 עמק של הבלתי,־אמצעית אחדות< על רזות

 כל לנציגי טלגרפית הזמנה שיגר הנילוס
 בקאהיר. אותו לפגוש הסודאניות המפלגות

 לחרטום מיוחד מטוס שיגר ההזמנה עם יחד
 המוזמנים, הנכבדים כ׳ל את בתוכו שהחזיר

 רבית, שנים מזה הראשונה הפעם זו אשר
ביחד. הזדמנו

 במק־. שונה היתד, בקאהיר פניהם קבלת
 : אליה התרגלו קודמות שמשלחות מזו צת

לישי נגיב כינסם מפוארים נשפים במקום
המעשית בגישתו הפתיעם אינסופיות, בות

מוקפא ובםר אמנות
 מעריב, איש קישץ (חד־גדיא) אפרים

הירושל האולפן של פתיחתו בטקס הופיע
 נשא לשעבר, המוסד של למופת כתלמיד מי

וה החינוך שר היתר, בין הקשיב, לו נאום
 קי- אמר דינכורג. גן״ציון פרופ׳ תרבות

ב היחידה האם שפת היא ״העברית :שון
 בנה.״ מפי האם לומדת אותה עולם

 סיכם בניו־יורק, העולם, של אחר בחלק
 שפירא אליקום פתח־תקוה יליד צבר

 ה־ להקת של אקורדיאוניסם לשעבר ),26(
 בסטי־ שנים שלש לפני שזכה צ׳יזבטרון,

ביותר מוצלחת עונה הניצוח, ללמוד פנדיה
CQtQCUll QtĈ lU 4U4S.U KLQtdL’ «U.

שפירא ואליקוס ברנשטיין ליאונרד
תשבחות. — מוצלח קיץ לאחר

מפ אנשי : ביותר המופתעים הבעיה. לכל
 מוח- מצרים. עם האיחוד .מצדדי עשיגא, לגת
 בחירה זכות למתן בפירוש נטה נגיב מד

ב רצונם אם בעצמם שיחליטו לסודאנים,
לא. או איחוד

 אף הצטרף מלונדון, אל־מהאדי משחזר
ההס הושג ימים שלושה תוך לדיונים. :הוא
 תדרוש החדשה, בחוקה תכיר מצרים : כם
הכללי. המושל של סמכויותיו קיצוץ דק

 כאן שעד בעוד פיה. על נהפכה הקערה
 ר,ש־ נגד בחזית והאגלים הסודאנים :התאחדו
 הסו־ עתה היוו בסודאן מצרים של !תלטותה

הרא שמטרתה אחידה חזית והמצרים ;דאנים
 מה מהסודאן. הגנגלים את להוציא שונה

 שלוש אחרי הארצות שתי בין היחסים ■יהיו
פתוחה. נשארה זו בעיה — השנים,

 בהם בקונצרטים שפירא הופיע הקיץ קדמים.
לתשב זכה סימפוניות, תזמורות על ניצח
ברנ ליאונרד מורו מפי פות0ו4 חות

שטיין.
 שיץ (ב.מגן) יוסף הדור איש הסביר*

 להוסיף יש מדוע במקצוע הצעירים לחבריו
ה את בן־נוריץ דוד של לשמו תמיד
 ״אפשר : הנימוק הממשלה״. ״ראש תואר
 עתונים, לקרוא היום רק התחיל אחד שאדם

ג׳י״. בי. של מקצועו מה עדיין יודע אינו
יר ירוקה) (הוי יפה השבוע משחזרה

 שירה ממסע סגולה, באפודה לבושה קוני,
 מזוג ד״ש עמה הביאה ובצרפת, בדנמארק

שנתיים לפני שהלהיבו ואנטוניו, זאריו

מס ).655 הזה (העולנו הישראלי הקהל את
 נסעו נשואים) (שאינם השניים :יפה פרת
הדרך. כל התקוטטו ברומא, במונית עמה

 על השבוע קרנה ההוליבודית השמש
 עשרות כמה בעל חוזה בצורת חפר חיים

 קנתה קולאמביה חברת :התוכן סעיפים.
דרו ה׳ בשירו להשתמש הזכות את מחפר

 שניר, קרן־אור הלהסים.• ■עושה בסרט מה
 שירו אשר זעירה, מרדכי כמלחין פגעה

סרט. באותו יושר סובבנו
 הספרים הוצאת כוח בא מרטינו, ז׳ק

 ז׳אן של סוכנו גם שהוא בפריז, נאגל
 ב־ בארץ ביקור אגב נכח, סארטר, פוול
 שני כי הארץ, על תיירות ספר הוצאת עניני

 הנמרה : בארץ מוצגים סארטר של מחזות
 הסכם לידי הגיע סגורות, ובדלתייס והכושי

 וזירה) (אהל בדבר הנוגעים התיאטרונים עם
 הרגיל מן גבוהי סופרים שכר תשלום בדבר

 שסאר־ על מרטינו התאונן כאשר לשולחו.
 הארץ, מן הכסף את להוציא יכול אינו טר

 לסיד- ארצה המחבר את לשלוח לו הוצע
 את יוציא הזדמנות באותה הרצאות, רת

 מרטי־ הגיב לכלכלתו. המוקפאים הסכומים
 החשבון יגדל בארץ, ירצה סארטר ״אם :נו

יקטן.״ לא יפת, בבנק שלו

והוווידה מאק מאק.
 אורי, יעקב גילה ההסתדרות במועצת

 הדבר ״רע :דעתו את נהלל מושב מוותיקי
 בלשון חטאיהם על מדברים תמיד היהודים כי

או סבור בגדנו...״ חטאנו, אשמנו, — רבים
 — יחיד בלשון רק חטאים על לדבר יש : רי

 ליצור במקום בגדתי״, חטאתי, ״אשמתי,
מספ ביניים (קריאות חטאים של קומונה

מו רוצה, אתה ״מה : הקיבוצים חברי סלי
?״) עובדים שב

מנ כהן, אידוב סיפר ועידה באותה
לדע — שקרה מקרה על הציוני. העובד היג
 הדרומית. קוריאה בירת בסיאול, — תו

 ליד, מיד פעמים כמה עברה שהעיר אחרי
 :האזרחים אחד את אמריקאי קצין שאל

 ה־ הקרבות בכל בחיים נשארת זה ״כיצד
 כשבאים פעם, ״בכל :הקוריאני השיב ״ אלה?

 יחי : וצועק אדום דגל מוציא אני הרוסים,
 האמריקאים שנכנסים פעם ובכל !ססאלין

 טרו- יחי וצועק אמריקאי דגל מוציא אני
״מן ההב כל זה ״מה, :האמריקאי התרגז !
 הבדל ״ישנו :הקוריאני חייך ז״ בינינו דל

 הייתי לא לרוסי זאת. מספר אני לך :אחד
מספר.״

 כר־יהו״ ישראל (הימנית) מפ״ם מנהיג
 גולה פעם שהיה 57ה־ בן יגור איש דה,

 האמריקאי הסוכן את נמרצות התקיף סיביר,
 טעותו על הקהל לו כשהעיר מאק־מייקל.

 ההענקה למנהל מתכוון שהוא לו והזכיר
 נבוך לא מאק;דניאל כרום האמריקאית

 הבדל כל שאין דעתו את הביע בר־יהודה
השנים. בין

dm* 140 תשבץ
: ן ז ו א  עונה עד הציג לא צעיר, תיאטרון a מ

ם כשקהל באודם אלא במה על שב הצופי ב. יו  מפבי
כב ■14 די, כו בו לי  בארי! עתה צולם מסרטו ד,טע הו

קרי; )8 פרטי). שם ן בהשתתפותו  בלי התחלה עי
 קול של גוונו )12 מקרין. ;לעזאול מוקדש )10 מוח.
 בלתי־תרבותי. פראי. )13 בשחקים. מרחפת ;הבם

 ;גמל )19 בטחון. )17 עוברו. — הגכנם ;כלי ״0
ת לעתים נאמרת )20 ;בוגר ש ;נדירו ם י ב הפוחדי

 תולדת )23 התורן. בראש ;צפוי בלתי )21 פניה.
צג □נורות״ .״בדלתיים מחזהו )24 האש. ב עתה מו

רה״. תיאטרון ה )23 ״וי או  בכל. אליל )27 למחצה. נ
איננו עוף )29 ח קשור כשזה )31 כי. ;עף ש בתפו

אד הנו עץ . שזה טעים. מ ת קשור כ מו ד — בעצ א  מ
שקף. )33 נעים. לא ת מנלה חיוכו ממו טו א חן. נו שי  נ

 בעל־ >36 אביו. היה בנו )35 פרטי). ןשם אהוד
ש. בלתי קשיות, מפ תוצרת ;ידועה מכללה )38 גמי

ת. פגים )39 .תחות תיו ם: בעלת )41 מלאכו די מ  מ
ה ת., לפני לרוב מצוי  >44 בונר. נור־אריות )43 הבי

מפלדה. ראש כסוי
: ך נ ו א >3 מצוי )2 ונקבה). חית־ערבה )1 מ

 )6 הלחטי בית ראש )5 משפחתיים. מיחסים הלק
פיו או עט. או ברב אדם. כל של ב ג טלהו )7 במו  מבי

ך שם )9 אשה. )8 עיני. מבין קורת אני, ואטול שיני  נא
את שי ם )11 בקריית. ז1פצצ בנ שכי מז. מ  )14 לחלי
שותף ה מילר לאירווינג מ צ׳ אי ה ירחמנו )15 לוין. ו

שי שם מו המשך )18 תבות). ורא שע. של ש הו  י
ת סמל ;מעטה )20 ת. כהונו מו ה, )22 מסוי ד  רפו

א נלבשת )23 כפולה. — הארץ דירות ברוב הי ש  כ
שויה תר. יקרה הריתי ביותר. הזול מהחומר ע  ביו

25( . . ה. ממסר ;רננה )28 כסף. אין . תי  )30 שנו
שכב שי ואחרית ראשית )31 באויר. המסודר מ רא  ו

ש )32 תבות). שמ אכ )34 לפה. — נזוז בין מעבר מ נ
 )36 מתוקה. לעתים אוכלת, ;מתוקה תמיד ; לת

א )40 במלחמה. נמנעת בלתי תוצאה )37 קינה. צ ו  כי
ד; )42 תבות). וראשי באלה ה חריף. א

137 תשבץ פתרון
: ן ז ו א ש. )1 מ לו. )10 משזרת. )5 רטו )12 זו

ט. )19 שו. )18 לוטה. )16 אך. )14 שנה.  )21 חנו
לון )25 נו. )24 מור. )23 סזן. )22 סוינברג.  .סו

ת. )27 א . )30 ש ת ו ה. )31 פ מ י ל . )33 ב ם. )35 מ ר כ
א. )39 הוננריה. )38 נבג. )36 ת. )41 רנ. )40 כהנ  חמו
פי. )48 סלבם. )40 עלג. )44 הו. )43 אהדה. )49 דיו

: ב, ך נ ו ש. )6 שלו. )4 וולט. )3 טז. )2 א ש
אי. זן )7 פו >13 ווטסון. )11 נאחס. )9 רה. )8 אנו

 )23 ונום. )20 שרג. )18 הור. )17 קנזס. )15 נות.
ת. ה. )29 תמנה. )28 שלם. )27 לוננפלו. )26 מו הי ו ' 

ת. )37 כיח. )36 נון. )34 הבנה. )32 ברהמם. )31  גאו
סד. )47 נף. )45 עי. )44 ולא. )42 כתבה. )39

לפותרים ספרים פרסי
 טעות נפלה 138 תשבץ שבהדפסת למדות
 סתר להגדרות, התאימה שלא תבנית ופורסמה

 את תל־אביב, ,66 הרצל רח׳ יאיר, אבנר הקורא
 פרסי שלושת בכל זוכר. הוא נכונה. התשבץ
השבועיים. !?ספרים

תצלומים חידת פתרון
: )16 עמוד (ראה

 סיגריות. )3 סוכר. )2 שערות. מברשת )1
 מהדקי )6 קופסות. מפתח )5 מעורר. שעון )4

שיניים. מברשת )8 אשכולית. חתך )7 נייר.
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