
העזלם מכל
ג־נכה

רוקד אינו הקונגרס
 שנה 140 לפני שנתקיימה ועידת״העמים

 נכנסת דורות, לשני שלום והביאה בוינה
 הועידה הרוקד״. ״הקונגרס בשם להיסטוריה

 גם אין . רוקדת. אינה בג׳נבד, הנוכחית
 לדור אפילו שלום תביא שהיא סיכוי כל

אחד.
המש להצגה. דומה הכל ה ה זאת בכל
 מרומזות קידות לרעהו איש החוו תתפים
 היכל־ בגינת טייל בודד טווס בטוח. ממרחק
 ד,ויאט" בעתונאי בסקרנות הסתכל העמים,

 מוית עד לצום מקום באותו ט שהחל נאמי
 בלתי" מכוניות השלום׳ את להשיג כדי

 פרצופים ברחובות, דהרו לכדורים חדירות
הראווה. בחלונות הסתכלו העולם גזעי מכל

 אין מזמן, מתה שהועידה למרות אולם
סי ישנם להיפך, ת״. ״זמנ שתהיה חשש
 רוח למורת סוף, בלי עד שתימשך כויים
 לא הועידה כי החוששים המלונים בעלי

 ותקלקל מועד בעוד החדרים את תשחרר
עונת״ד,תיירים. את

הועי מאחורי אולם כלאנל!״. ״משרד
 יומיומי באופן המשנה מציאות עמדה דה
 צרפתית ממשלה נפילת העולם. מפת את

 מבקשי׳־השלום לחץ תחת השבוע׳ נוספת,
 האירופית׳ ההגנה ברית ומתנגדי בהודו־סץ

כת ד,פ : זה לשינוי הסמלי הביטוי היה
 בחזית והולכת מתרחבת לפירצה צרפת

המערב.
 אזהרה דאלס פוסטר ג׳ון השמיע השבוע

 בתיכנון לשינוי יגרום במציאות השינוי כ־
 הדמיון את לאמץ צורך היה לא ארצו.

 גדודי במקום :■מרמז הוא למה להבין כדי
גר גדודי בקרוב יצעדו האירופי האיחוד

המצטופ המובטלים הקצינים אלפי מניה.
 משרד״ בלאנק״, ״משרד במסדרוני בבון פים

 וה" המלחמה מיניסטריון של הסודי הענק
 יוכלו קיימים, שאינם הגרמניים מטכ״ל
 יש" הם הראשונות. למעטפות־השכר לצפוית

גרמני. סמל או

קניה
חדש גסיון

 בירת ניירובי, אוכלוסיית גדלה השבוע
 לכרך אחת. בבת אש א;'ף 25ב" קנייה,

כי אלף 110 המאוכלס בניירובי אפריקאי
 גידיל זה היה לבנים אלפים 10ו" שים

מראש. מצופה כי אם ניכר,
ניירובי, אנשי מספר גדל לא למעשה כ־
 חודשיים לפני שהיה למה להיות חזר רק

 בריטיים חיילים 4000 שחטיבת עת בלבד,
של המגורים רובעי את הקיפה וכושיים

ב חדש נסיון ביצעה בניירובי, הכושים
 שלושת בני אלף 30 במאו־מאו. מלחמה

 בני המאו״מאו, את האוהדים השבטים
וצ מבתיהם הוצאו ואימבו׳ מירו קיקויו,

 מ" משמר תחת רוכזו׳ בניירובי, פיהם ר
 הרחיב, באמצע שכרעו בחמישיות זויין׳

 יוכלו שלא כדי ראשיהן, ‘ע. ידיהן החזיקו
.נסתר.. בנשק להשתמש

החשודים׳ השבטים גברי כל שכונסו אחר
 וברכבות״משא במכוניות״כלובים הועברו הם

 ל־ וזיהויים מעבר מחנה : החדש למענם
 של זהותם נבדקה האוהלים במחנה נגסה.

ל השבוע הוחזרו מחשד הנקיים הכושים.
 המשיכו במספר, 5000 החשודים, ניירובי׳
 הגדולים הריכוז מחנות משני לאחד .בדרכם

רוד. מקינון או מנייאני :קניה של
מ כשחזרו הקשר. על תרכב אל

ש סדן מבצע כי גילו לניירובי השבטים
ב יתירה בנוחיות פגע כפטיש, בהם הלם

שוט 750 שמרו העדרם משך משפחותיהם.
 עשרות רובעיהם, על ולבגים ם כוש רים

בבתיהם. ביקרו וסניטרים סעד פקידי

 כר נ במימון החשודים ניירובי, כושיי
 מהרו לא *, המאו״מאו מלחמת של מאד
 זכו בו המיוחד הטיפול על להודות כלל

הת זה במקום הכפוי. בהעדרם בתיהם
למח שהופיעה מצרה פקודה על מרמרו

אופ רכיבת סור א :לניירובי שיבתם רת
ואימבו. מירו קיקויו, בני על ניים

אופניים משמשים קניה בתנאי ההסבר:
רכי איסור אטי. כ־ אם נוח׳ קשר י ככלי
 קשות לפגוע עלול השבטים בני על בתו

 בלי זאת בצורה עצמם שימצאו במאו״מאו,
קשרים.

בורמה
ל אשד. כ דל■ ל

מהגב סבלו הצפון־בורמאי הכפר תושבי
 המים מעיינות במים. בשימוש חמורות לות
מה קיל־מטר 15 במרחק נמצאו כפרם של

 עברו ושוב הלוך הזה המרחק ואת כפר,
 ביים, אחת פעם רק הכפריים של נשותיהם

 דלי עם הקילומטר 30 ממצעד שבות כשהן
אחת. כל אחד מים

 השעה הגיעה כי הכפריים החליטו דש ד,ח,
 פנו הם שלהם. המים הספקת את להגדיל
 המלומדים כינוס סנגייאנה, לצ׳טחה בשאלה

עצה. ביקשו ),868 הזה (העולם הבודהיסטי
עור והגיונית, פשוטה היתד, העצה כשבאה

 שלא על הכפר זקני בין התמרמרות רה
בעצמם. גילוד,

ל שד,ודעתם ״כפי :מרנגון החכמים יעצו
 אחת פעם רק לעבור אחת אשר, יכולה נו,

 דלי רק להביא למעיינות, המרחק «ת ביום
 מספקה בלתי זאת מים כמות אחד. מים

ל היחיד, הפתרון בעל. כל לצורכי בהחלט
 מאשר, יותר תהיה איש שלכל א ה, דעתנו,
אחת.״

החי
מעידה בדית
 לשיך יהודי מוהל הבטיח שבע, בבאר

 הצעירים, בניו חמשת את למול בדואי
 המילה ברית חשבון על לירות עשרים נטל

שוב. מבלי נעלם הקיבוצית,

היונקיס משבחת
 הצרפתית, המערבית אפריקה בדואל,

 לחבית צינור המקומי הפונדקאי חיבר
 לפי שתייה בדמי לקוחותיו את חייב היין,
הצינור. מן יניקתם משך

אש פרח■
 שני פרחים בתערוכת נתגלו בחיפה,

ליד אטומיק, הדליה :מעניינים שכנים
אייזנהואד. גנראל הדליה

שמחה מרבה שם. משגה
 המושב תושבי גילו לוד׳ נפת באחיסמך,

 שחיסש תייר של מפיו למושבם, חדש שם
ששמו מושב של למקומו שאל אחיסמך, את
«מח. הכי

אגדה it תדצודאין □ א
 הרצל תיאודור הסוחר יצא תל"אביב, ב
 כחוק, שלא -םרדולא מכירת מאשמת זכ&י

 חוסר בגלל אם כי המיוחס, שמו בזכות לא
להאשמתו. מספיקות עדויות

אחרון המשלם משלם.
 אודוייר ויליאם הנלי השופט דן בלונדון,

 נאלץ רשלנית, נהיגה על לקנס אשתו את
 הודיעה כשאשתו בעצמו הקנס את לשלם
 להחליף ביקשם הדרוש, הסכום בידה שאין

במאסר. הקנס את

בינה שן
 תביעה שיניים רופא הגיש בירושלים,

 מעזבונו פרוטות ומאה לירות 2 לתשלום
 שילם ,1946 בשנת טיפל בשניו נפטר, של
 אחד אחוז בשיעור כחוק משפט בית מסי

פרוטות. 21 תביעתו, מסכום

האימה שכר
 אברהם על השלום שופט הטיל בטבריה,

 באי״זהירות, כביש כשחצד, שנפצע ף ש
ולח לבנים שרוולים שבועיים משך לענוד

 טבריה תושבי את להדריך טמבל, כובע בוש
הרחוב. את לחצות כיצד

וביקוש היצע
 דיממהר״להת־ לבעל רב. סיפר בירושלים,

 חדש חתן מחכה כבר לאשתו כי גרש
 את בכך העלה הדין, בית לדלת מעבר

 הצעיי*, בעלה בעיני הצעירה האשד, ערך
הגט. מסירת בעד בנע
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 האות )6 העברית; האוניברסיטה נשיא )5

 )8 ג׳י.; בי. של הצעירה בתו )7 ד,ששית;
 של הגדול יריבו )9 ותיק; ישראלי מקצוע

 התפוצה מעוט העיתון )11 וייצמן; חיים
 השאלה כמו בדיוק )15 מערב; )14 במדינה;

 )20 הירושלמית; דן חברת )18 הקודמת;
 )23 בנגב; מושב )22 מחט; בעזרת תרופה
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ביתיר,ספר. לפני הילד מבקר בו

 התשבץ לפותרי פ^רים פרסי
הספרותי

פתר" שכון פז׳ה בורנשטיין, חייה
 זאבי, רות .95־4 מס. ב', עמידר תקוח,
 קווצת מלמד, רחל תל־אביב. 18 הושע

ארז.
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