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 שחומת אלינשטיץ תמר השבוע, של הראשונה המזדהה
 הארץ כי סבורים שאינם האנשים אותם עד נמנית השיער,

 לטיול השבת את לנצל אפשרות אין בי עד כך, כל גדודה
 אחרי■ ששי ביום העבודה את לסיים עליך אס אפילו נעים,

 השרות ידי עד מתאפשר, זה דבר א׳. ביום ולחזור הצהריים
 הוא אין אולם בהחלט, עממי שמחירו הישיר, של המצויין

 וכלי כתור לחבות כלי :ומהירותו השירות מטיב דבר גורע
 פחות כעבור ולהיות מביתו לצאת אדם יבול כדיר להתעכב

אחרת. בעיר משעתיים
 להודיע כך בל נחפזה בתמונה, עצמה את שהבירה שניה

 אין נרשם. טרם שמה אפילו בי עד מחיפה, טלפונית כך על
 תל־ להגיע תאחר לא היא בסבלנות. לה מחכים אנו דבר.

י הישיר. כעזרת אביבה

27.3.55 ראשון, יום

29.3.55 שלישי, יום

 ומחיפה לחיפה מתל־אביב הישיר בקו יום מדי הנוסעים מאלפי אחד אתה,
 לזכות כן גם תוכל ומהירות נוחיות בדייקנות, אגד מקיים אותו לתל־אביב,

 במערכת עצמו ויזהה שיבוא שלמעלה בתמונות הראשון לנוסע הזיהוי. בפרסי
 במזומן. ל״י 15 של פרס יוענק ,8 גליקסון רחוב תל־אביב, הזה, העולם

במזומן. ל״י עשר של בפרס יזכה במזדהים השני

במרחב אנשים
ק• שבווו פסו ה

פול במאמר אשבול, לוי שר־האוצר
 במשך היה הצעיר .השומר : ב־דור מוס
 שמצד רבי, אותו של במצבו שנים כמה

 נוסע והוא — שבת זה ומצד שבת זה
באמצע.'

בראיון עגנץ, יוסף שמואל הסופר
״בע :הלונדוני כרוניקל בג׳ואיש שהתפרסם

 של מסגרת לתוך הדת של הכנסתה צם
 הודאה משום יש כבר פוליטית התארגנות

הדת.״ עם כשורה אינו משהו כי
הצר הקולנוע כוכבת קאלווה, קורץ

 : פאריס זוהי ובנן. בכרס תלבשתה על פתי
 אחד בסנטימטר נמוך המחשוף היה .אילו
באיטליה.״ הסרט את לצלם עלינו היה נוסף,

ל, ה־ צ ט נייד ל אל טו
ה למען הוועד של האמרקאי יושב־הראש

 לכינוי בשעתו שזכה מונוסץ, פרד חייל
 בקריאה פנה המלחמה,״ נכי של ״לאבא
 הנחוצים חומרים לתרום אמריקה ליהודי
 כדורי השאר, בין ובתוכם, צה״ל, של לציודו

לעו־ כפיות למטבח, עזר מכשירי פינג־פונג,

תימן
הזמן רוח

 מיס־ ארץ תימן היתר, עוד שנים חמש לפני
 אפילו זרים. בפני ומסוגרת סגורה תורית,
 ראה בה, לבקר מצליח שהיה ערבי עתונאי

 בן־דודו קם אשר עד עולמי. הישג במעשהו
האי את הרג יחיא, דת) (כוהן האימאם של

 הראשון, .אחמד התואר לעצמו העניק מאם,
 הפוריה בארץ בכיפה שלט תימן״, אימאם
 פי עליה עולה מישראל, תשע פי הגדולה
באוכלוסיתה. שתיים

 תימן התקדמה האחרונות השנים בארבע
 מטוס, רכש האימאם המערבית. התרבות בדרך

 ראיונות נתן בארמונו, חשמלי קירור התקין
 סאלם, סאלח פני את קיבל ; עתונאים לכמה

 המצרית. ההפיכה של המעופף שר־התעמולה
 שימשה הרררית־מחברית, במדינה דבר. בכל

המושלים. לעיני נר מצרים
 מן התימנית ההתפעלות הגיעה השבוע
 סייף־אל־ :חדש לשיא המצריות השיטות
אחמד האימאם של אחיו עבדאללה, איסלאם

סגלה המסינה מסתירות, הפנים

 שימורי הקירות,״ על לתלות .תמונות גות,
טואלט. ונייר לאקרדה דג,

 ראש גם השבוע גוייס חיוני בצע למי
ם רמת־גן עיריית ה ר ב צי א ני רי  הוא :ק
 סעדה, יוסף של לבנו סנדק לשמש הסכים
 למשרדו, שהתפרץ רמת־גן, מעברת תושב
 וארוך״ לבן זקן בעל ״איש כי לו הודיע
 ראש- רק כי לו בישר בחלומו, אליו נגלה
זה. ד לתפק המיועד הוא העיר

 מק״י ח״כ של גורלו היה נעים פחות
ר קובנר, אבא הסופר של אחיו הקודר, אי  מ

ר, לנ  הדין בית על־ידי השבוע שנידון ווי
 התל־אביבית, דירתו לפינוי בירושלים המחוזי

פסק־הדין. על עירעור מיד הגיש
 מעבר עסוק וילנר של אחיו היה זמן תו א
א הסופר לים. ב  ל,ובנר פנים) אל (פנים א
 מרדכי לזכר מוסד לחנוך לארגנטינה נסע

וורשה. גיטו מרד מנהיג אנילביץ,
 המפורסם מפא״י פעיל הועמד אחר למשפט
אל ר ש ר י טנ ס ב הדין שפסק בעוד : ק

 קסטנר נקנס *, ניתן טרם ש הרע משפטו
 משפט בית ידי על הבזק במהירות השביע
 חמש של קנס לתשלום התל־אביבי השלום

 מקלט להחזקת רשיונו אי־חידוש בשל ל״י
הראדיו.

 המדיניות נטיותיו את ההולמת בתחפושת
 ארצות־הברית של החדש השגריר התעטף

רי במצריים, ד הג רו הופיע הוא :ביי
 פחות ערבי. כשייך לבוש מסכות לנשף

 של המדיני לקו תלבושתה את התאימה
למ להודית, שהתחפשה אשתו, : מולדתה

 הנייטיא- הודו בין הנוכחית המתיחות רות
וארצות־הברית. ליסטית־להכעיס

 השבוע הכחיש רוזן פנחס •שר־המשפטים
ם כי  פירסום את מעכבים ממשלתיים״ ״גורמי

שוב״ יסוד לו ״יש כי הודיע פסק־הדין,  לח
מאי. בחודש יפורסם שפסקיהדין

 מן אחיו את סילק הפטריארכלי, הזקן בעל
ש אלא כאימאם. מקומו את תפס השלטון,

 באחד אחיו על התגבר כי להודיע במקום
 בחלק המקובלים הפיאודליים הסיכסוכים מן
 רבת־ הודעה מסר הערבית, היבשת של זה

 מה כי הסביר בה העולמית, לעחונות רושם
 בהתאם צבאית״, .הפיכה היתד, בתימן שקרה
הזמן. לרוח

םחרחת
שה ל א כ הי ב

פאקיסטא־ עיתון עורכת אללה, חאמיד •
 לנאום שהורשתה הראשונה האשה היתד, ני,

המוסל והשמרנות הקנאות מבצר במת מעל
 על- בקאהיר. אל־אזהאר אוניברסיטת מית,

 אלף של מסורת שעבר בשבוע נשברה כך ידי
!שים. רגל דריסת ללא המוסד קיום שנות
 העולם, עשירי גדול של יורשו בעיית •

 אגא המוסלמית בדת הישמעאלית הכת מנהיג
הער העיתונות לכותרות ועלתה חזרה חאן
 אין 75,־ד יובלו לאחר גם כי מסתבר : בית
 לבנו הירושה הענקת על להחליט ממהר אגא
 ומחד הייוורת ריסה של בעלה־לשעבר עלי,

 .טרם כי בטענה טירניי, ג׳ין של רה־בהווה
 חזר בינתיים זאת." בשאלה להחלים הזמן בא

 נשקל הולדתו, ביום המאזניים על ועלה אגא
 ששלחו הערך יקרות המתנות לעומת כמקובל
 רידתו לאחר מייד נאלץ מאמיניו, מיליוני

 דרישת לפי ספרות ארבע בן סכום לשלם
 הפלאטינה את פטרו שלא המצריים השלטונות
ממכם. המלכותית

הישר להדרים נשקפת התחרות־לעתיד •
 : המרחב במדינות הדרים יצואני מצד אליים

 ואפילו ד״־.דרים, ייצוא השנה הוכפל בלבנון
 מסחרי. מידה בקנה הדר בייצוא החלה לוב

 מטעים של נרחבת תוספת :העיקרי הסיכון
 ומכירת הבאות, בשנים פרי להגיב שיתחילו

 מחירה על־ידי שיתאפשר ירוד, במחיר הפרי
העבודה. של הנמוך
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