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הדדכים בכל

 האו־ וחמישים מאה אלן? עוברים קילומטרים מליון ששים
 הנוסעים מיליון וחמישים מאה אך לשנה. ״אגד״ של טובושים

 הרבה עוכרים הדרכים ככל שנה משך ״אגד״ מוביל אותם
 בשומרץ מעמיקם מקום לבל מגיעים הם אילת. ועד מדן יותר

 אוטובוסי העליון. שבגליל למרגליות ועד שבדרום לזבדיאל עד
 ולתקומה, לתל-אביב ולחניתא, לחיפה המגיעים ״אגד״

 יישובים, אלף במעט יום מדי מבקרים וליטבתה, לירושלים
ספר. ונקודות שיכונים מעברות,

 כשנה פעמים מאה לפחות נוסע הממוצע, הישראלי אתה,
 רבבות, משפחתיות. או עסקיות נסיעות רק ולא ״אגד״ עם

 משתתפים וזקן, נוער וותיקים, אזרחים חדשים, עולים
 לומדים ״אגד״, של הטיולים מחלקת של המיוחדים בטיולים

הארץ. את להכיר בך
? ארצך את יודע כאמת אתה האם
 השאלה סימן תחת המסתתרת הנקודה את לזהות תובל האם

. ? שלפניך המפה שבמרכז
 מגיע שהוא כשם ״אגד״, של אוטובוס יום־יום מגיע אליה גם

 רמים שמונה, קריית מרדכי, נאות בלום, בפר לשכנותיה
נחמיה. ושדה
 כצרוף ולשלחו היישוב שם את לזהות הוא לעשות שעליך בל

 ״דע למבצע שהוא ״אגד״ קו בל של שהוא בל משומש ברטים
.6137 ת.ד. תל־אביב, נוסע״, אתה להיכן
 לירות חמש של פרסים שלושה יוגרלו נבונה המזהים כין

אחד. בל

נוסע אתה להיכן דע
.1943 מנובמבר נוסד החולה. בעמק העליון, בגליל קיבוץ : בלום בפר

עתיק. ישוב תל ידו. על
 .1946 בנובמבר נוסד המזרחי. העליון בגליל קיבוץ : מרדכי נאות

 .1949 במאי נוסד המזרחי. העליון בגליל כפרי יישוב : קריית־שמונה
חלצה. הנטוש הערבי הכפר לו סמוך

 היה הזמני שמו .1943 בינואר נוסד המזרחי. העליון בגליל קיבוץ : רמים
תי מעשה בזמנו היה רמים יסוד מנרה.  לנקודה שהיא כל דרך באין נועז חל
 מקום הלבנוני. הגבול דרך או ברגל בשביל עולים היו למקום במקום. מים ובאין
בניוע. חצובים בורות שרידי ובו עתיק ישוב

 בדצמבר נוסדה החולה. בעמק המזרחי, העליון בגליל קבוצה שדה־נהמיה:
 מקורות שלושה מתחברים נחמיה שדה על־יד חוליות. בתחילה היה שמה .1940

 אחד. לנהר והחצבאני, הדן הבניאס, הירדן,
.1940 בינואר נוסד המזרחי. העליון בגליל עובדים מושב : השאלה סימן

הדרכים וכד -
אגדר גובלות

בשלם
סץ 1ד1ה

אי נצחון מריק א
 ון בין של השבע בן בנו וי, ון טאי

 וייט־נאם, בדרום הממשלה חילות מפקד וי,
שה האמריקאי, הצעצוע רובה את .מידו הניח
 זקף מארצות־הברית, חודש לפני אביו לו ביא

 מאז שעלו התותחים קולות בתמהון. ראשו
 דממו הילידים רובע מעבר השבוע, תחילת
 זה ברגע אולם זאת, ידע לא הוא לפתע.

 אי- על להתגבר אביו, של חילותיו הצליחו
 לגרש בסייגון, האחרון הבאו־דאי ההתנגדות

 להוריד שאיימו המורדים צבאות את מהעיר
 וייט ממשלת ראש אביו, ידיד את מכטאו

דיים. דינח גגי הדרומית; נאם
בפו ביותר מעונין היה לא השבע בן הילד
 בשדה־הקרב כי יודע היה אחרת ליטיקה,
 את ארצו בני רק לא ניצחו לביתו׳ הסמוך

 דיפארטנזנט הסטי-ט מנהלי אלא ארצו, בני
 הצרפתי. דאורסיי דיקיי אנשי את האמריקאי

בתחי סייגון, על הדתיים הכוחות פשיטת
 הצרפתי המאמץ את היוותה פברואר, לת

 ראש בידי המתרופף מעמדם את לחזק האחרון
 לתפקידו שנבחר הקטן, הקאתולי הממשלה
 לאו־ אינווי הגנרל של הלא־מופווה בתמיכתו

בטייגון. האמריקאי הנציג קולינס, טון
 השפעה על מאבק זה היה לא זמן. פצצת

 הכלכליים האינטרסים שרוב הצרפתים, סתם.
 היו וייט־נאם*, של הצפוני באיזור שלהם

 הקומוניסטים, עם פשרה לידי להגיע מוכנים
ה של עמדות־הכוח את זה לצורך להקריב

 ממשלת :נוספת בעייה היתד■ אמריקאים.
 הנשק שביתת הסכם על חתמה לא וייט־נאם
 לסרב אמריקאי, בסיוע עלולה, היתד. בז׳נבה,

 בחירות לגבי הצרפתים התחייבויות את למלא
הבאה. השנה ביולי בחצי־האי כלליות

 של קולם נדם שבסייגון בעוד השבוע,
 דאלס, פוסטר בין בפאריס, נחתם התותחים,

 ו־ הבולדוג, פני בעל האמריקאי החוץ שר
 כוכב מנום־פראנס, של מחליפו פור, אדגאר
הת צרפת בראשי־תיבות. הסכם ז׳נבה, וועידת
 הפרו־אמרי־ הממשלה בראש לתמוך חייבה

 באו הקיסר באמצעות להשפיע, לנסות קאי,
 בריווירה הקרבות תקופת את המבלה דאי,

להפ הדתיות הכיתות ראשי על הצרפתית,
המאבק. את סיק

 השבוע יכלו אחרים ילדים ואלפי וי ון טאי
השוק סייגון ברחובות במשחקיהם ך להמש

 זמן פצצת תלתה לראשם מעל אולם טים•
 כי ברור היה הבאה. השנה ליולי שכוונה

 הפרו־ נגו־דינח״דים, של המתחזקת ממשלתו
 הכלליות בבחירות להשתתף תסרב אמריקאי,

ה את לשחרר עלולה בז׳נבה, הוסכם עליהן
 האזרחים מלחמת התפשטות את שעצר בלם
חצי־האי. בכל

סין
תיו עד ■ארד
מס העברית של האותיות ושתים עשרים

 למפלגות נפרדים סימנים לתת בקושי פיקות
ב המצב הוא הפוך הבחירות. בימי ישראל

היא שם היחידה שהמפלגה בעוד : סין
 שפת־ההברות מונה הקומוניסטית, המפלגה
 המדוייק שמספרן אותיות, אלפי כמה הסינית

 לניבים בהתאם משתנה מעולם, נקבע לא
 כבר שולט ישראלי תלמיד אם המקומיים.

ה הרי כולה, באלפא־ביתא א׳ כתה בסוף
 שנים ארבע להקדיש חייב הסיני תלמיד

 מספיק במספר אותיות להכיר כדי בממוצע
יומי. עתון של שוטפת לקריאה )2000(

והכתי הקריאה ידיעת את להפיץ כדי
מיו וועדה העממית סין ממשלת מינתה בה,

 שנות שלוש לאחר השבוע, שסיימה חדת
המל עבודתה. את הסימנים, באלפי מחקר

ש טינית־בסיסית יצירת :העיקרית צתה
 הואנג הצייר בלבד. אותיות 768מ״ תורכב

 מפורטת הצעה גם הגיש הוועדה, חבר מין,
 כדי אלה, אותיות של יותר פשוט לציור

 יום־עבודה תדרוש לא רגיל מכתב שכתיבת
שלם.

כדנר־האדץ
דאורניוס הבהלת

 האחרונות בשנים שאחזה האורניום בהלת
גם הגיעה הקלה, ההתעשרות מחפשי את

 של סחר־הזזוץ את היתר בין כוללים *
ת ווייט־נאם, ב ופחם בדיל ,מכרות של מניו

ליון מ־ססו למעלה של סכום דולר. מי

 ז׳מס מלנארקשייר, אחים שני לסק־טלנד.
לי בשלושים להם רכשו סינקל־ר, וארצ׳יבלד

חי במסע פתחו מכשיר־גייגר, שטרלינג רות
 ה־ בסביבה. הישנות הבדיל במכרות פושים
 עתיק במכרה השבוע גילה ז׳מס : תוצאה
 מאות נדיר, אורניום של ברורים סימנים
 והים האויר דרכי את הציפו אוצרות מחפשי

סקוטלנד. ללנארקשייר,

הבחירות תרוץ
 לבחירות התכוננה שבריטניה בשעה בה

המפ שתי סיכויי כרגע שווים בהן כלליות
 המקומית המועצה החליטה הגדולות, לגות

 הבחירות את לדחות באירלנד ווקספורד של
 שנקבע שבתאריך מאחר בשבוע, המקומיות

 אמר מרוץ־סוסים. להערך עמד לכן, .קודם
 שה־ סבורים רבים ״אנשים : המועצה חבר

יותר.״ חשוב מרוץ

החי
ל• נבחרת את הד■

 נערכה בו לאולם אלמונים פרצו בתל־אביב׳
״״בוז לצעוק החלו חתונה,  טכס בעצם !

שהת לאחר רק במבוכה הסתלקו הקידושין,
 לאולם להיכנס התכוונו בעצם כי להם ברר
 אסי״ שעה אותה נערכה בו בית, באותו אחר

פת־בחירות.
קולנוע־ עתיד

 מקומית מגידת־עתידות החלה בבאר־שבע
 מעל הבטיחה בקולנוע, לעיטקה פירסום לתת

לדאגו קץ תשים כי המוקרן הדיאפוזוטיב
המודאגים״. וכל המיואשים ״כל של תיהם

הסת ביבר
בפרי וחצי עשר בן ילד הודה בתל־אביב,

 מספר ובגניבת לקופסות־פח לבית־מלאכה צה
ה אוסף לשיכון לו דרוש.ת שהיו קופסות
שלו. העשיר חרקים

הדורות שרשלת
 שלושה אחד חודש תוך נולדו גלעדי, בכפר

לקי שהצטופה מהודו עולה למשפחה בנים
 (ילדה 50ה־ בת לסבתא :קצר זמן לפני בוץ

 ולנכדתה )4ד.־ (ילדה 30ה־ בת לבתה ),17ה־
הראשון). (ילדה 19ה־ בת

העבר לקת
 ערב המקומי, העלון פירסם גשר׳ בקיבוץ
״ל :הבאה ההודעה את להסתדרות הבחירות

ני ולא בהמונינו... נופיע הבחירות פעולות
?״ הייתם איפה :אותנו לשאול פתחון־פה תן

ומענה תביעה
הו המקומי העלון פירסם צרעה, בקיבוץ

 עכברים לו שיש מי כל כי נמסר בה דעה,
חתולים. המשק במחסן להשיג יוכל בחדרו,

ל׳(׳•} הצביעו
 הקלפי, מעטפות פתיחת בזמן בחיפה,

 הצפויה, האות במקום המעטפות, באחת נמצא
לירות. חמש של שטר

בד העול כו
 את לגרש קורדון מיכאל איים בשיקאגו,

 אם ,90ל־ קילוגרם 60מ־ עלה שמשקלה אשתו,
 להי״ הסכים קילוגרם, 60ל־ שוב תפחיתו לא

 השופט על־ידי ששוכנע לאחור במקצת, סוג
 עד בהפחתה הסתפק לדרוש, מרבה הוא כי
קילוגרם. 70

לצלצל נא
 לפתע תקפה ללוד, איסטנבול בין במטוס,

ב שהיא חשבה היסטריה, הנוסעות אחת את
הבאה. בתחנה לרדת דרשה אוטובוס,

ד□ כופר
 עד חמורו את עגלון היכר■ בתל-אביב,

 כמה השופט על־ידי נשאל נעצר, זוב־דם,
 ימים,״ ״חמשה :השיב הבהמה, תחלה ימים
ימי־מאסר. לחמישה נידון

שמור מגנב הגווב
 פורצים, שני המשטרה עצרה בירושלים,

הת משוכללים, כלי־פריצה ברשותם גילתה
ל להעבירם שהחליטה כך כדי עד מהם פעלה
 כחומר־ ,בשפרעם לשוטרים בית־הספר רשות
חדש. לימוד

ו
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