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ולקט׳!. למבוגר נפתחים חסכון חשבונות
 נוהיש סדורים קיימים בארץ. הדואר בתי בכל הפקדות מקבלים
בארץ. הדואר בתי בכל חשבון פנקס בעל ע״י כספים להוצאת

 חסכונות על 2־/״ כשעור רבית משלם הבנק
הנמכרים חסכון בולי באמצעות קטנים בסכומים לחסוך אפשר |

י הדואר. בתי בכל

נוספת אינפורמציה כל לך יספק הקרוב הדואר בית

ד י ס ם ח ו י ה - ה נ ה ר ת ח מ

: ם י ק ו ל י ס
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 | מבעל חינם העברות חשבון. בעל לשאינו חשבון בעל ע״י תשלומים
 § בכל חשבון לבעלי ותשלומים כספים קבלת חשבון. לבעל דשבון

בארץ. הדואר בתי

1 □,בול ממס פטורות הדואר כבנק עסקאות |
ך 1 ת ד ע ו ת ד ל  ד ח ו י ח ו נ ד
ת 1 ן ח פ ו ב ש ק ח נ ב ר מ א ו ד 1 ה

 ללמוד
 ריקודים
♦ סלוניים

 י מ ס לרקודים המורד. כן אם
: ן ד מ ל י

ומועילה. מדוייקת בשיטה א.
 של הספר ע״י עצמי לימוד ב.

. י סמ
 1.250 שלח :הספר את להשיג כדי
 קיימת קרן לשדרות הדואר ע״י ל״י
 ובדואר 23309 טלפון תל־אביב, ,26

הספר. את תקבל החוזר

[ ז ז [81*8
 כשיער רצונך
ק י ה ח פ י ו

שי ת השתמ ש ר ב מ כ
: ה ץ י פ 5750 סלפון תל־אביב 1 גלעדי כסר רח׳ ב־וך חיים מ
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פעולות 4ל־ חדשות חישוב מכונות
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ישראליות בלירות למכירה

 5—0—3—2 שלי הטלפון של החדש המספר את לרשום גא
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במרחב
לבנון

ת עצר. רו ביי מ
 מיד עולה במרחב, חדש עתון כשמופיע

גורלו ? הכסף את נתן מי : ניחושים גל
 הדומה במתכונת אנגלי שבועון מרב־וויק׳ של
 ברוב שונה. היה לא .הזה, העולם של לוו
העמודים. על פרשנים דגרו המרחב ערי

 'ערב־וזיזו ביותר. קשה היתה לא המלאכה
הגדו פט ה לחברות אללה ברכת את ביקש
 מקבל שהוא להנחה פתח שפתח דבר לות,
 והוא בריטיים. כלכליים מאינסרסים כסף
 : אחת מפלגה של גיד, מנד, אר. בהתמדה הילל

 ארגון שהיא הסורית, הסוציאליססיח ההפלגה
ובלבנין. בסוריה הפועל פאשיססי־למחצד״

ה העתון פירסם החודש לחלום. סוף
 עם מיוחדים ראיונות של סידרה ביירותי

 ט פל בוסטאני, אמיל : זה לחוג הקרוב איש
 לגדולה שעלה )899 הזה (העולם מהיפר,

 כשהודיע לשיאה הגיעה זו סידרה בלבנון.
ישראל. בעיה על דעתו ■מה בוסטאני
 פ־,יח נמל ממנהלי שהיה מי של לדעתו

היש : פשוטה בצורר, תש״ח מלחמת פרצה
 את גירשו או־ם, החלטות את הפרו ראלים
 ואחרי פיצויים. לשלם רבו וס ישראל ערביי

 קבל להכריז החכמה להם היתד, עוד הכל
 הערבים ואילו בשלום. רצונם על ועולם עם

מחרחרי־המלחמה. כאילו נשארו הטפשים
הגיעה עליהם: להתחכם מציע בוסטאני

 לעשות יסכימו הערבים שגם לדעתו, השעה׳
זרי־ את לחלום טעם אין ישראל. עם■ שלום

 מב־ל פלט המשופם, ו פ את פער הוא פך,
עסיסיות. קללות של

 ה־־, ב־. בערה ארסלאן תופיק של חמתו
 בבל — הפצוע כבודו נקמת את לנקום עליו

 — המתמיד לווייתו בן את שלף הוא מחיר.
 לעבר כדור שלח י — שחוו־מבריק אקדח

עולבו.
 בלתי בתגובה ארפלאן נתקל כאן אולם
 שלף המדרכה, על השתרע אוואד צפויה:

 שי: מבלי וון, יר שחי פלט אקדח, הוא אף
 המדרכה על ושבים. העוברים לעשרות לב

 .אחד קטנים־אדומים: כתמים צצו המאפירה
תוסיק. של כתפו את שרם■ הכדורים
אי נמשכים, ו ה ות היר שחילופי אפשר

 את הפסיקה ביירות, משטרת התערבה לולא
 לתה־ הועבר נעצר, אוואד האבירי. הדו־קרב

לבית רק הועבר ארסלאן נח־ד,משטרה.
 את הכירו בירות משטרת קציני :ולים ר,ה

 את היטב זכרו ם, הדרוז ו תימב ואת אביו
שנ לעצור הסורים העוו כאשר אירע אשר

 אליאסרש הדרוזי השולטאן של מבניו יי:
).850 הזה (העולם

סעודיה
איר א־רוף הניאף נ

 אוניברסיטת של הסטודנטים רבבות בין
 זרים. סטודנטים 3000ב־ מצויים קליפורניה

 : הזרים הססודגטים בין הגדילים הגושים שני
 בין ).200( והישראלים איש) 400( הערבים

 הישראלים לבין ערב ארצות שמו.ה יוצאי
נפגשים הם כי אם יתירה, ידידות שוררת לא

מימין)• !כורע נאיןז האמיר
מישראל צעירה :בלום־אנג׳לס

 לדרוש יש זה במקום הים. אל היהודים קת
 שנקבעו לגבולות ישראל נסיגת : פשוט דבר

 (היינו 1947 בנובמבר 29 מיום או״ם בהחלטת
נב המערבי), הגליל יפו, רמלה, לוד, פנוי
למולדתם. הפליטים כל החזרת ירושלים, אום

 דרישה על ,להכריז ציונית. שחצנות
״דו ,וד,חייכני השמנמן בוכטאני טוען זו,״
 הערביים, המנהיגים מצד רב אומץ־לב רש

הצי למעמדם מתחת לחתור עלול ואפילו
 הסיכויים מעטים הוא׳ מנחם אולם, בורי.״

צוד דרישות יקבלו השחצנים הציונים כי
וברי אמריקה על ללחוץ יש לכן אלה. קות

הציונים. יכניעו הערבים, את שיזיינו טניה,
הדרי את הציונים יקבלו אם יקרה מה
 ייפתחו האם פורמלי. שלום יהיר, ? שות

 בוסטאני. חושב אולי, ? למסחר הגבולות
 עם להכריח אי־אפשר כמובן. בהתחלה, לא

 רצון של ענין זד, אחר. עם עם לסחור אחו
 יש בתבונה, ינהגו היהודים אם אולם טוב.
 ישכיח הפצעים, את ירפא הזמן תקווה. להם
לערבים. שעשו העוול את

ר ם אכי כי ר ד ה
לוח למשפחת צאצא היד, ארסלאן תוסיק

 של מסורת בעלת מפורסמים, דרוזיים מים
 מחיר. בכל — הכבוד על והגנה אבירות

 מג-יד האמיר הלבנוני, ד,בטחון שר אביו,
 לימדהו, ר., קרב ברוח אותו חינך ארסלאן,

כהלכה. למעליביו להשיב בילדותו, עוד
 —כאב עצמו את תופיק הוכיח החודש

 הביואילן מכונית הדרכים. ר אב : חדש מסוג
 בחריקה נעצרה ,1954 מתוצרת שלו, ד,שהורד,

 מת־ כפורים מסרים במרחק בלב־ביירות.
המכו גלגלי :סיבת־ד,עצירה חנת־המשטרה.

 ביי,מתי אזרח של בגופו ופגעו כמעט נית
אוואד. אנטואן נכבד,

 איס לא המפוחד אוואד של ירוהו מצב
 המכי־ את בלם אשר לתופיק, להודות לו שו

להי־ מדרימה. אותו הציל מועד, בעוד ה נ

 החורף בנשף החודש, שקרה כפי לעתים.
 הזרים הססודנסים ארגון של והמפואר הגדול
אנג׳לם. בלום

 ובפארו בגודלו רק לא הצטיין הנשף
 נאיף, אמיר :שלו באורח־הכבוד גם אלא
 המלך, משמר ומפקד סעוד, סעודיה, מלן אחי

 חן מצא לא זה דבר בארצות־הברית. המסייר
 גלאי עמום ישראליים, סטודנטים זוג בעיני

 ).23( גלאי ותמר שימור־קרקע הלומד ),28(
 תמר קשי־חינוך. ילדים הוראת הלומדת
 ברברבנות, שהתנהג נאיף, את לחנך החליטה

באולם. שעברה סטודנטית כל אחר בעיניו נאף
ת אגב, דרך צ  מוטית שכנים. ק

 במכתב הנואף, נאיף אילוף על דו״ח תמר
 מדי יותר שהוא שראינו ״...מאחר : לביתה
 מרי־ (ובעיקר לו שחולקים מהכבוד מבסוט

 החלטנו הערביות) הרקדניות של קודי־הבטן
רוחו.* מצב את להעיב

 מד,לן תיכגנו השח־מת, חובבי הגלאים,
 שלהם ההובי כאילו פנים העמידו פיקח׳

 ניגשנו ואני ״עמוס :אוסוגרפים איסוף הוא
 האוסוגרף את וביקשנו נאיף) (אל אליו
 חתם מייד לאמיר. מאד החניף הדבר שלו.
יתירה. בחמימות עמוס של ידו אח לחץ ואף

לשו שש (הדובר עמום המכה. באה ואז
 אני אגב, ״דרך :בערבית לו אמר נות)
״1 ישראל ממדינת אנו שכנים, קצת

 וכשקולו החווירו ראשו ושומרי האמיר
 י ״מה : פעמים מספר ושאל הזר רועד.מזעם

 האוסוגרף את לחטוף ורצה ?״ מישראל
מעמוס.״

 תלמי זה, בתעלול הסתפקו לא הגלאים
 : מכתבה את תמר סיימה שני. סיבוב על

 נקווה לעיתון. זאת למסור יכולים ״אתם
 לישראלים) האוטוגרף (חתימת זה שבזכות

בארצו.״ מוות עונש נאיף יקבל

רי • ת א  הכפיה חובש ססוד, הגזלן אחיו, מ
איבן־סעוד. לאביהם, אזכרה בתפילת הלןנה,

900 הזה העולם


