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הדרכים בכל מוביד
? ארצך את יודע אתה האם
 המסתתרת הנקודה את לזהות תוכל האם
 אשר המסה שבמרכז השאלה סימן תחת

? לפניך
״אגד״, אוטוכוס יום יום מגיע אליה גם
 עדה גכעת - לשכנותיה מגיע שהוא כשם
גליקסון. ובפר
 שם את לזהות הוא לעשות שעליך כל

 כל משומש כרטיס בצרוף ולשלחו היישוב
אגד״, ל״מכצע שהוא ״אגד* קו בל של שהוא

.6137 ת.ד. אפים, תל
 של ראשון פרם יוגרל נכונה המזהים כין
 אחת לירה של פרסים וחמשה לירות עשר

אחד. כל

הארי׳! חידון
 שעבר בשבוע היתד. לא כולם, ולידה מבטן ,אגד״ נוסעי הארץ, תושבי לגבי
 טוראי לירות, עשר בסך הראשון, בפרס שזכה המזהה שהודיע כפי קשה. הבעייה

הבשן. מעלה — החידון פתרון היה ,2412 צ. ד• צה״ל, נוימן, דייד
 הבשן, להבות : בוער יותר היה הבשן מעלה של הקודם שמו כי ידעו גם רבים

 זכו הרבים היודעים ממאות וחמישה הקיבוץ. חברי על מאד עדיין המקוגל שם
:אחד כל אחת לירה של בפרס

חון אורי .6 קורדובה מתל־אביב, ג
.19 הזורע שמריהו, מכפר כהן גדעון
/ב.63 הוותיקים שיכון מטבריה, מזרחי, אברהם העשר) (בן הצעיר הנוסע
 מגוריו כמקום גם היתר בין משמש הבשן מעלה כי היודע ממטולה, וינר יוסף

שמונה. בקרית ,אגד״ מנהל של
 וקלים ייתכן החידונים כי להעיר שכח שלא ,4 חיים מחיפה, קרביץ ',ואברהם

 מוביל הוא הרי — ונוחות כבושות בדרכים רק ״אגד״ עיבר לא הכל אחר מדי.
לפחות. המפה על לזהות, קשה אותם למקומות גם מקום, לכל

עומד אתה היכן דע
 שומרון. הרי לרגלי השרון, בגבול מושבה : עדה גכעת

.1903ב־ נוסדה
התלמוד. בתקופת ״שוב מקום

השומרון. בגבול קיבוץ :גליקסון בפר
.1939ב־ נוסד

 בשרון. נוער כפר : השאלה סימן
ו.950ב־ נוסד

הדרכים וכל -
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בריטניה
ס פ ל ש ת מו ח ר ק

 ש־ בריטית במערכת־בחירות קרה פעם לא
 מתרחצת יריבתה את מצאה אחת מפלגה
ה במערכת בגדיה. את גנבה בים, לתומה

 השמרנים, בנצחון השבוע שנסתיימה בחירות,
 לא מפלגה שום :יותר חמורה תופעה בלטה
 פשוט כי יריבתה, בגדי את לגנוב יכלה

לגנוב. מה היה לא
 דבר כל אחרי ביאוש רדפי המפלגות שתי
 אמיתי כנושא מרחוק להיראות היה שיכול

 המפלגות : נמצא לא כזה נושא שום לויכוח.
או את כשרון -ביתר יגיד מי ביניהן התחרו

 ויכוח רק נשאר דבר של בסופו הדבר. תו
 היפהפה, אידן אנתוני יותר טוב האם : אחד

 או — המעודן המיבטא בעל הג׳נטלמני,
אימון. המעורר המתון, השקט, אטלי מיסטר
הקרחת, על השפם את העדיף הבוחר אם

 המערבית, הודו מאיי מהגרים מ־סססל למעלה
 חודש מדי בלאמבט. השתקעו מהם 6852

 700 בין ללאמבט, ונכנסים ■מוסיפים וחודש,
 כי סכנה קיימת נוטפים. מהגרים 1000ל־

 יהפוך המקום ילידי של העכשווי הקטן הרוב
למיעוט. הבאות בשנתיים

החד המגרים תערוכת. או בתולות
המקו השירות עובדי רגלי את דוחקים שים

 תגבורת ואפילו הגיעה האחרון בזמן מיים.
 שלהם הנמוכה שרמת־החיים מקצוע, בעלי של

 המקצוע בעלי עם להתחרות להם מאפשרת
 המקומיים העובדים בין האבטלה המקומיים.

והולכת. גוברת
 הנשואים בעיית היא עצמה בפני בעיה

 מן הוא באנגליה הנשים אחוז המעורבים.
מעדי מהן ורבות בעולם, ביותר הגבוהים

זק בתולות מלהישאר לכושים להינשא פות
 האנגלית המסורת אותן שמחייבת כפי נות,

 לא גורמים טלה מעורבים זוגות הישנה.
להתפשט המאיימות בינעדתיות, לתגרות פעם

ה ד״יט נ י ו  ארבעת של שרי־החוץ בידי האוסטרי הסכם־המדינה חתינות של זו תנזונה : מ
 בעיגול: המסומן האיש פני בגלל בארץ מיוחדת לב תשומת עוררה האוסטרי והקאנצלר הגדוליס

 לאחז בוינה עתה הפך בתל־אביב, אוסטריה קונסול קצר זמן לפני עד שהיה מי הארטל, קארל
 היהודים, של מושבע וידיד חריף אנטי־נאצי הארטל, האוסטרי. משרד־החוץ של מעמודי־התחך

גויים״ מדי ״יותר שם וישנס היהודים, לו חסרים שבוינה בארץ לידידיו מכבר לא כתב

 שביקר סוער גבר רבה במילה לכך גרם הרי
 בוואן, (״ניי״) אניירן בישראל. מכבר לא

 לתואר צ׳רצ׳יל וינסטון מפי החודש שזכה
 מפלגתו את החליש רב־הלהג״, ״הקארייריסט

 קלמנט נגד הפנימית במלחמתו תקנה אין עד
 כוונה: בכך שיש פעם לא טענו אויביו אטלי.

 הפעם, מפלגתו למפלת לעזור מוכן היה ניי
 הרשמית, הנהגתה כשלון את להוכיח מנת על

מקומה. את בעצמו לרשת
 ספק אין אולם מוגזמת זו שהאשמה יתכן

 השבוע בוואן ניי היה המנוצחים שבמחנה
מאחרים. עצוב פחות

ס סמוכה ב מ א ד ב
 בתחילת בארץ שחנו הבריטיים החיילים

 ידידיהם את לימדו השניה, מלחמח־העולם
 מספלי־ הבירה שתיית על נוסף המקומיים

 בשם אט־קצב, חגיגי ריקוד גם ופוקר פח
 • הקוקנים את ששאלו לאלה לאמבס-יולק.

 בנאוה הללו הסבירו השם, לפרוש שביניהם
 של ביותר העתיק הרובע הוא לאמבט כי

לדב הגדולה. השריפה אחרי שנבנה לונדון,
 ברובע גרים היו טהורי־גזע אנגלים רק ריהם

 בתי־העץ על הירקרק שהעובש זה, המיושן
 כתעודת בעליהם בעיני נחשב שבו הרעועים

 היה מלאמבם הבא אדם עתיקת־יומין. יחוס
 לא כבוד ביראת אנגלית במסבאה מתקבל
 מגידל־שפם צבר בה שזוכה מזו פחותה
במעברה. בצרכניה בתור בעמדו מיבנאל

מעורר מצב !׳־לפרסום לא .חשאי,
 לאחר מיד קיצוני, באופן השתנה זה כבוד

 מאיי מהגרים המוני השניה. העולם מלחמת
 הבריטיים, האיים את הציפו המערבית הודו

להי בריטי אזרח לכל המתיר חוק בעקבות
 אלה, מהגרים בה. ולעבוד לבריטניה כנס

 משום אם להם, איוו ומולאטים, כושים ברובם
 המגורים תנאי בגלל ואם הקירות על העובש
למושב. לאמבט את הזולים,
 הנושא לאמבט, מועצת ראש דו״ח מוסר

 !״ לפרסום לא ״חשא־, הכותרת, את עליו
ב הזה הסולס כתב של לידיו הגיע אשר

לבריטניה הגיעו האחרונה ״בשנה : לונדון

מיו לונדונית הנבע המדברים •בני־לונדון
באנג תרנגול מהמילה בא קוקני השס חדת.
 אדם הוא הקוקני הלונדונים, לדברי לית.

 של מהסיטי תרנגול קריאת בטווח שנולד
לונדון.

כולה. המזרחית לונדון על
המקו המקצועיות האגודות יצאו החודש

 בדרישה המקומיות המועצות וחבר מיים
לד העליה, את להגביל מהממשלה משותפת

 באנגליה הצבעונית האוכלוסיה לפיזור אוג
 תדון הבריטית הממשלה כי להניח אין כולה.

 בינתיים אולם הבחירות, לפני עוד זו בדרישה
 מקומו, את החג־גי הלאמבט ריקוד פינה כבר

 קובמנית לסמבא מולדתו, במחוז לפחות
לוהטת.

בורמה
בוו־חה ח״

 רופאים־דתיים־לא־ימוס־ של רבים המונים
 ראנגון. ברחובות החודש התפרעו מכים

לא הממשלתי הבריאות משרד :הסיבה
 לפי להם שהוענק הרפואי במעמדם הכיר

 שטר־ כעל עליהם הכריז הבודהית, המסורת
 ה־ ? בודהה בדת זה זלזול מנין לאטאנים.

הצי האוירה השפעת :היססו לא רופא-ם
 חיי הסרט לייצור אדישה שהיא בורית

איסירו. את דרשו הם בודהה*.
 של רחבה קשת הצטרפה אלה למחאות

ב ם המרוחק■ במנזרים מכוהני־דת אישים,
 של מאוניברסיטה לפוופיסורים ועד יערות

 בודהה, על סרט יצור :טענתם ראנגון.
 יהיה אמריקאית, סרטים חברת ידי על וביחוד
קודש. חילול

ב התערבו השבוע והדולאר. המורה
 ד״ר הבודהיסטית. הסאסאנה** ראשי מחלוקת

 לשכנע ניסה לראנגון, במיוחד טס מאלאסקה
 חיי על סרט כי המקומיים הדת אנשי את

ה המורה של תורתו להפצת יסיע בודהה
 דולא־ של מיליונים יכניס עדין־הנפש, גדול,

 אולם יוסרט. בהן בודהיסטיות לטרצות רים
 סרבו בהתנגדותם, המשיכו בורמה המוני

 חוקר או לצלם דריסת־רגל כל להרשות
אמריקאי.
 יותר ם רחב חוגים לתוכו גרף הוויכוח

 יצרני היו התרגשו שלא היחידים ויותר.
תו פירושו כזה וויכוח בשבילם, הוליבוד.

חינם. פרסומת של טיבה ספת

מאיר גולדווין מטרו שחברת סרט *
ליצורו. בהכנות החלה
המור העליונה הבודהיסטית המועצה **
הבודהיס הדת נציגי ואחד משלושים כבת
כסנהדרין. משמשת בעולם, טית


