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שן )9 מעמוד (המ

בנצ החיים הי,־דן, בשרות מודיעים :אותן
 מדי תר י שהסתובבו עליהם הלשינו רת,

 לטובת בריגול ם חשוד היבם יהודים, בחברת
אני .מה :ממורמר ערבי אמר ישראל.
 לא אם עסקים, אעשה אני מי עם אעשה?

?״ היהודים עם
 מודאגים כא-כוח. כעזרת נשדאין

 שחלומם אנשים קומץ היה מכולם יותר
 חלום :אחר חלום מכל יותר חשוב היה

ש והמלחמה־למחצה המלחמה, כי האהבה.
 זוגות של אושרם אח הרסו בעקבותיה, באה

 הגבול. עברי משני מפולגים שנשארו רבים,
רבות. טרגדיות התחוללו זה רקע על

 לפני לחם. משאל היה זה לקומץ אופייני
 מסורת ולפי אשד״ אחיו נשא תש״ח ■מלחמת
 את לאשה ישא עצמו שהוא נקבע עתיקה
 עיכבה המלחמה אולם גיסתו. של אחותה

ברחה. האשד, משפחת : הביצוע את
ה לירושלים משאל הגיע שעבר בשבוע

 השניים ארוסתו. לו חיכתה כבר שם עתיקה,
 אושר. של לילות שני יחד בילו מיד, נישאו
 האשד, לישראל, חזר הגבר נפרדו, כן אחרי

 מישאל מטפל עתה לגבול. מעבר נשארה
 במסגרת לאשתו׳ ון־כניסה רש בהשגת לחם

המשפחות. איחוד
 צעיר סמאען, פרנציס של גורלו היה דומה
 מעבי נשארה שארוסתו מנצרת, קאתולי
 הוואתי־ לנציג עד הגיעה משאלתו לגבול.

 את שפתר וארגאני, מונסיניור בארץ, קאן
 כפול טקס־נשואין לערוך פקד הוא :הבעיה

 הגבול. עברי משני באי־כחי, באמצעות
 תעודת־הנשואיי, את קיבל שסמאען אחרי

 לארץ. היפהפיה אשתו להכנסת בקשה ש הג
 לבלות שעבר כחודש היה יכול ביתניים

 הוא חגג כך ואשה. כבעל ימים כמה עמה
חג־המולד. את

מר־חביח טרגדיה

 בירושלים והשכלה להוראה העברי המכון
המסחר ולמדעי להנדסה הבריטיים הממנים

 המחודשת המהדורה של לאור הוצאתה על הנכבד לקהל להודיע שמחים אנו
המקצועי: המוריך של והנרחבת

בדדית* ״המזבלה
ל: הכנה ובכללם זה בענף החדשים הקורסים על מלאים פרטים המכיל

בגררת בחינות מוקדמות בחינות
חיצוניים לנבחנים

★
 שנות 25ל־ ותודות בארץ בכתב ההוראה שיטת כחלוצי
 המכונים, של לזכותם העומדות בהוראה המקצועי הנסיון

 הצלחתך את ולהבטיח כראוי להכשירך ידנו לאל יש
החנוך. מחלקת מטעם הנערכות הגמר, בבחינות המלאה

 השכלתו את להשלים השואף וכל פקיד קבוץ, חגר חייל, עובד, נוער
 ובתנאים קצר זמן בפרק השכלתו אפקי את להרחיב או התיכונית

הנ״ל והמדריך מלאים פרטים לקבלת בהקדם יפנה נוחים
התחיבות. כל וללא חינם יסופק אשר

*
 הכשרה בהגשת המכונים מתמחים כללית בהשכלה תלמידים הכשרת עם בבד בד

 לכל יסופק רב־ערך מקצועי מדריך והמסחר. ההנדסה ענפי בכל מקצועית
אלה: בשטחים המעונין

במהנדסות* ״הזדמנויות |
 חשמל שרטוט, מכונות, בנין

ועוד הטבע מדעי מתימסיקה, רדיו,

במסחר״ ״הזדמנויות
 כלכלה, בקורת, מסחר, פנקסנות,

ועוד. קואופרציה הכנסה, מס

 אל התלוש את שלח או כתוב סנה,
 הגדולות: בערים ממשרדינו אחד

ם טלי רד  1259 ד. ת. ,2 בן־יהודה רח׳ י
ב בי א  15 רוטשילד שדר׳ תל־

 5 הבנקים רח׳ חיפה
19 הרצל רח׳ נתניה

ב חינם המדריך את לי לשלוח נא
 — שמי

-------------------- כתבתי

 העתיקה מירושלים שחזרו הקאחולים ן ב
 לא לעיל) (ראה הקאתולי המולד חג אחרי
 משפרעם כפרי כמו מאושר כה איש היה

 שילם מירדן, שיכור חזר הוא עבוד. בשם
 שנדרש העצום הישראלי המכס את בנדיבות

 (״אתם שם שקנה פירות כמה עבור ממנו
 !״}שלי הכסף כל את קח עניה׳ נה מד

 בין רמאללה, תוצרת ערק, בקבוק ר העב
 : גדולה בצעקה פתח לנצרת כשהגיע שכניו.
״יין בקבוק לי .ג.בו !

 מרחבית. טרגדיה גרמה זו רבה לשמחה
 של בנו התאהב בו ברגע היתד. תחילתה

 חיפאית, בצעירה שנים, שמונה לפני עבוד,
 עם ללבנון ■מחיפה שברחה יפה בח־דוד

 מא־ כל : הקשר נותק מאז המלחמה. פרוץ
 בת־דודו־ארוסתו את להחזיר הבן של ו מצ

סירבה. ישראל ממשלת בתוהו. עלו לארץ
מל האב כשנואש משפחתי. משורש

 בבנו נזכר לבת־הדודה, הצעיר בנו את השיא
 עתה ממלא המלחמה, בימי שברח הבכור,
 הריץ הוא כוויית. של הנפט בחברת תפקיד
 לאשר, לשאר. ממנו דרש זה׳ לבן איגרת

אחיו. במקום בת־הדוד, את
 בת־הדוד מצאה אמנם סירב. האח אולם

 להכאיב רצה לא הוא אך בעיניו, גם חן
 ״לא השיב, יסכים,״ לא אחי ״אם לאחיו.

אתחתן.״
 ביקש חכים, ג׳ורג׳ הבישוף אל פנה האב

המע הסורר, הצעיר הבן על להשפיע ממנו
 הבישוף המשפחה. לצדו מעל האהבה את מיד

 בלב הלה. נכנע לבסוף הצעיר. לב אל דיבר
 לשאת אותו ביקש לאחיו, מכתב כתב שבור

הצעירה. את
 הגיע האב, : שלושה נפגשו שעבר .בשבוע
 שהגיע האח העתיקה׳ לירושלים מישראל
 הנשואיי מביירות. שבאה ובת־הדוד מכוויית

ה מן נעדר הדס חוקי כל לפי התקיימו
 כש־ ,בשפרעם שנשאר הצעיר הבן : שמחה
בעולם. גבול לכל עיוורת שנאה בליבו

ים
ה די ת חו פ ס נו
בתה נוסף שלב הסתיים שעבר בשבוע

 א/ק הישראלית־אסיאתית: ההתקרבות ליך
שהפ לאחר בחיפה, לבסיסה חזרה אתרוג

 הפעם זו הגיעה, לאפריקה, מסביב ליגה
 לבורמה הישראלי, הצי בתולדות הראשונה
הרחוקה.

קיב״ המאורע, בערך זילזלו לא הכורמים

שה הגבר בין האחד הטכס נערך בו •  וא
פן התמלאה  הכלה, תפקיד את סמלי באו

 הממלא: ונבר הכלה בין שני מקביל טכס
החתן. תפקיד את סמלי באופן

:900 הזה העולם


