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 באוגוסט, 24ה־ כיום יתקיים
 - ״אכריח״ מלון ברחבי

לכ ומסביב - השרון חון?
 - הגדולה השהיה ריכת
 כישראל, הקיץ עונת שיא

כ הגדול החברתי האירוע
תעמוד שבמרכזו זו, עונה

 7\\־אגגיו\2\זתזו בבזזיחת הוו!״, ״העורנו הערכת .מחזות
 מ \־מזזר,2פת תצורף כרבויע דכר בישראל־ במינן היתירות

 רתעפר שתוכה ל־תועתרת בוזירתו. את הכרבויע בעל־ יעתן
 שתי ״.1960 התתז ״תל־כת תואר יוענלו ביותר הרב הלןול־ות
 והעגוית הראשונה העגנית בתואר תוכינה אתריה הבאות
 היא אף שתבתר ועדה ער-ירי יבוצע הלוורות תנין השניה.

 התתוויות. בנעיכות-התינו גם ושתבתר עצתו, הלזהר תתוך
 ל־תועת- ״כרתר-הרצריה״. יותן עד-ידי יותרת כול־ו הפתתיבר

 והתל־כה ילזרי-ערך, פרתיגו יתורלןו שתיבתרנה רות
התיכון. הים ארצות — תתל־כתה ברתבי ל־תיור תצא

ת33תד3 ד י ע :3ה
 ראיון * המועמדות מיצעד

על■ מועמדת כל עם אישי
י המנחה, ידי ר ו ר א ה ו ז
באלט־ * סופי מיצעד *

תל־ הפועל קבוצת של מים
נמט• רוני בהדרכת אביב,
 קפיצות-ראווה * וולג׳י
ישראל, אלוף על־ידי למים
מישחה• * פלבינסקי ירון

* השהיה אלופי של ראווה
סף ו י י א נ מוב בקטעים ב
היתוליות תחרויות * חרים

 הפלגת * ההכתרה טכס *
 על-פני והסגניות המלכה
ריקו נשף * כסירה הקהל

 רחצה * הבוקר אור עד דים
אכדיה. של ככריכת־השחיה

 החלה הכרטיסים מכירת
 הפאסאג/ ״לאן", במשרד

 תל־אכיב, ,101 דיזנגוף רה׳
 ובכל - 5 1 6 5 5 טלפון

כעיר. הכרטיסים משרדי

־אה 01111־1 זזזסזסו

במדינד.
)4 תעמוד (המשך ו

שהש עד אנגלר, של השקפותיו מהן יודע
 איכפת. היה לא גם לאיש טענותיו. מיע

 לא בכפר נוספים מתישבים 20 לפחות
 מה? אז המזרחי. הפועל בעד הצביעו
ב הטובים הידידים נשארנו אותם? אכלנו

יותר.״

דרכי־חיים
ה הב במועדו! א
הער העיר בנצרת. חלו רבים חידושים

פרובינ עיר לכל כיום דומה הגדולה בית
 מחידושי נהנית בישראל, אחרת ציאלית

המסו השתנה: לא אחד דבר רק הטכניקה.
 בין נשואי־תערובת על האוסרת החמורה רת

ונוצריים. מושלמיים צעירים
צעי ניסו בו אחד, מקרה על רק ידוע

 לפני זה היה המסורת: צוו את להפר רים
הח נוצריה צעירה כאשר אחדות, שנים
 ויהי המושלמי לבחיר־ליבה להינשא ליטה
החקי תלויה. נמצאה קצר זמן כעבור מה.
 עד אך התאבדות. קבעה: המשטרתית רה

 מותה את בני־נצרת מיחסים הזה היום
 שלא הנוצרית, המשפחה לנקמת הטראגי

 אחת׳ של נשואי־התערובת את לשאת רצתה
מבנותיה.

אף על חברותי. רקע עד אהבה
שמו לאחרונה נפוצו זו, מרתיעה דוגמה

בין שנרקמה חדשה, אהבים פרשת על עות

 שיטותיהם את לשנות החליטו אלימה, בדרך
כאסון. בעיניהם שנראה מד. למנוע מנת על

 ניסו ברכות, לוסי אל לדבר החלו האחים
 אותה. מלאהוב חדל חסן כי אותה לשכנע

 ברבים סיפר שהצעיר לה גילו כהוכחה
 להאמין שסירבה לוסי, פרשת־אהבתם. על

 על״ לבסוף שוכנעה אחיה, לסיפורי תחילה
בר ידועים אהבתה שקורות העובדה ידי

בים.
שנת בני-הזוג, בין אחרונה בפגישה

 בחורשת הקבוע, מיפגשם במקום קיימה
 בחברת לוטי הופיעה האנגלי, בית־החולים

 חזרה, תמונותיה את מחסן דרשה ידידה,
או לאהוב חדל כי האשמות בפניו הטיחה

 התמונות את החזיר הנדהם הצעיר תה.
 כתשובה לגדפו. החלה לוסי הסבר. וביקש

בפגיה. חסן סטר
 לוסי ביקרה כבר מספר דקות כעבור
 תלונה הגישה המשטרה, בתחנת הנרעשת

 ואיים אותה שהיכה התלוננה הצעיר, נגד
 חסן הפירוד. על שמחו אחיה בסכין. עליה
 לאחר בערבות שוחרר שוב, נעצר בננא

כחוק. שהואשם
 הצעיר של אהבתם פרשת נסתיימה כך

ה בנצרת הנוצרית. והצעירה המושלמי
 מהר חדרו חידושי־הטכניקה בה מודרנית,

ה שקט. שורר המסורת, מחידושי יותר
 נישואי־תערובת, האוסר הבלתי־בתוב, חוק

 יותר חזק עצמו הוכיח הפעם, גם נשמר,
רב זמן עוד יעבור כנראה האהבה. מן

כננא וחסן כיטאר יוסי
התא מדרגות על אהבה

 בננא חסן לבין הנוצריה )22( ביטאר לוסי
 המקום היה מיפגשם מקום המושלמי. )24(

 להכיר לצעירה בנצרת, ניתן, בו היחידי
 הנוער מועדון רווק: בחור חפשי באופן

הקומוניסטי.
 על השניים הצטלבו אחדות שנים משך

הס האפור, הבניין של הגבוהות המדרכות
 רבי־משמעות. הדדיים במבטי־הערצה תפקו

הפ ושיחתם משיחים, החלו הזמן במרוצת
 מן חרגה יותר, לאישית אט־אט, כה,

 חסן, מארכס־אנגלס. בתורת היבש הדיון
המפ של השוק שכונת תא כמזכיר שכיהן

 בעזרת אהובתו, את לשכנע ידע לגה,
 כי החברתי, והצדק המעמדי השוויון תורת

 חסן לאשה• גבר בין ליחסי־ידידות מקום יש
במועדון. ידוע לזוג הפכו ולוסי

 שלמה. היתד, לא הצעירים של האידיליה
התו רוחות סערו המועדון למיקלט מחוץ

 גם לרטון. החלו היתומה הנערה אחי שבים•
להת לצעירים יעצו המועדון על האחראים

 לפעילות להזיק לא כדי בענייני־דת חשב
התא.

ה מן חזקה האהבה עצמה הוכיחה כאן
 לשמוע סירבו הצעירים למפלגה. נאמנות

 המועדון, את עזבו עליהם, האחראים לעצת
 עם נשואים לאפשר כדי להפגש. המשיכו

 התאש־ בקשת על לוסי חתמה בחיר־ליבה
____ למות.

או כלאו הם נמרצת. היתד, אחיה תגובת
 להזדמנות, המתינה לוסי ביתה. בתוך תה

 אחר מחפשת והחלה הבית מן נמלטה
 ברחה אותו, מצאה משלא העיר. ברחבי חסן
ראמה. בכפר המתגוררים קרוביה אל

מי האחים אחותי!״ את ״חטפו
 ביטאר לוסי כי להודיע למשטרה, הרו

 נעצר, הצעיר בננא. חסן על־ידי נחטפה
שה האחים, ושוחרר. ההאשמה את הכחיש

אחותם אח לשכנע אין כי בינתיים בינו

 את דה לאהוב יוכלו וצעיר שצעירה עד
האישית. בנטיתם אלא להתחשב מבלי זו

תזכיר
ס אד ד ח מ ה

 עורך של קריאתו המיתרס!" ״אל
 המפלגות עסקני אל )1192( הזה העולם

 את לשנות על־מנת למלחמת־חורמה להתלכד
 כמה לראשי דחיפה נתנה ,שיטת־ד,בחירות

רא נסיונות־מגע, על נודע השבוע מפלגות.
 כל• ארגון בכנסת להקים במגמה שונים,

 במפא״י ללחום כדי קיר, אל מקיר מפלגתי,
. זה בשטח זגרוריה . ף . ל מ  חוסייך ה
 של בדרך הפליטים בעית לפיתרון מסכים
לח פליט לכל בחירה מתן על־ידי פשרה,

 מושבו במקום פיצוי לקבל או לישראל זור
 שג׳ורג׳ו אחרי הזה, העולם גילה זאת —

 העורך, עם בשיחה כך על הודיע לד,־פירה
מבי לכך נוסף אישור בא השבוע בפירנצה.

אמרי משלחת־נוער ראש כאשר אחר, תן
 כי■ סיפר מירדן, לישראל שהניעה קאית,
 חתימת של אפשרות על הודיע חוסיין המלך

 ישראל, לבין הערבים בין הסכם־שלום
 בעית־ את לכן קודם תפתור שישראל בתנאי

. זה עקרון פי על הפליטים .  ״פלגי .
 העולם קבע לעוף!״ צריך בן־ארצי — עף
 את בנתחו שנה, חצי לפני )1169( הזה

 אישור ניחן השבוע אל־על. לכישלון הסיבות
 משרד־התת־ כי נסתבר כאשר זה, לניתוח

 ניכשל, אך בן־ארצי, את לפטר ניסה בורה
 בלתי־ גיבוי נתנו מפא״י שרי שכל מאחר

 לוי של האישי ידידם שהוא לאיש, מסוייג
 כגר־ ,יתמנה כפשרה ספיר. ופנחס אשכול

 כפי אל-על. לצמרת אמיתי תעופה איש אה,
 תפקיד הוצע בשעתו, הזה העולם שגילה
 לשעבר, חיל־האתיר למפקד הכללי המנהל

 את לקבל שסירב טולקובסקי, דן אלוף
בן־ארצי. שיצר המינהלי הסבך

1194 הזה העולם11


