
ספורט החי במרחב
סוריה

עכו *בר מ
 אחמד את היטב זוכרים חיפה תושבי
 בבתי־הניש־ נפגשים היו עורכי־וין שוקיירי.

 התפלאו לא הם סרוע־השיער. הגבר עם פט
 סגן הפך חברם־לרקצוע כי להם כשנודע
 מן שברח אחרי הערבית, הליגה מזכיר
המלחמה. בימי הארץ

 גם התפלא לא שוקיירי את שהכיר מי
 הליגה מזכיר שלו, הבום עם בשסכסוכיו

 גלוי, לסוד הפכו חאסונה, אל־חלק עבד
 האו׳׳ם במסדרונות מתרוצץ היה שוקיירי

 זורע חאסונה, הצהרות את מכחיש בניו־יורק,
 התרבושים חובשי הנציגים שאר בץ מבוכה.

והקאפיות.

שוקיירי ביקש בלתי־נסבל, מצבו כשנעשה

 הממשלה בדמות אותו מצא ציבורי, גב
 : לדמשק עובר והיה יתכן הנוכחית. הסורית

 לכן בקאהיר. דווקא מאוהב היה הוא אולם
 מינתה סוריה ממשלת :מקורי פתרון מצא
מצרים. בבירת לשגריר)•, אותו

 הכל היה כאן עד אהב. לא הנשיא
 הועבר חתום, היה כבר המינוי ויפה. טוב

 חאשם סוריה, נשיא של הרשמי לאישורו
 שוקיירי. את אהב לא זה אולם אל־אתאסי.

 שקיים מצא החוקים, בספר עילעל הוא
 לייצג יכול אינו שאיש האומר חוק בסוריה

 קודם בסוריה גר לא אם בעולם .סוריה את
 הסורי שוקיירי, רצופות. שנים עשר לכן

זה. לכלל התאים לא החדש,
ה ראש אל־אסאלי, סברי גם התרגז עתה

 ילד למען להילחם מוכן היה הוא ממשלה.
 זהו ״אם :בתוקף הוא, הכריז טיפוחיו.

ג״ אותו נשנה אנחנו החוק,

ת א־111 דיו א סו ס א ח
ו )22( ריבלין בנימין החלו בירושלים,

 שלא לאחר חריפה בקטטה )23( שלום מרדכי
 את ראשון יקרא מי ביניהם להסכים יבלו

 דיד במגן לטיפול הובאו המשותף, העיתון
 הידעה שמסרה המשטרה על־ידי נעצרו אדום,

לעיתונות. המקרה על

ה ד תו ה ה מ דו מ ה
 התחפש עין־חרוד בקירבת העמק בכביש

 זמן כעבור נאסף למתעלף, רודף־טרמפ צעיר
 הביא התרמית, על שהתרגז רופא, על־ידי קצר
 לבית־החולים מחאותיו למרות הצעיר את

בעפולה.

□ בי. טי ק בטחו!״ א
המקימי העלון פירסם מעוז, בקיבוץ

 ליל־ במסיבות פעילה להשתתפות הגדרה
הש ליל־שבת, במסיבת הנרדם ״חבר : שבת

 הוא אם אך פאסיבית. כמובן היא תתפותו
כאקטיבית.״ השתתפותו נחשבת — נוחר

ת תונס■
 מסד להקת של אילמה נשאר בירושלים,

 הבא בשבוע הבריטי המחזה את שהציגה
 במודעה המעיינים שרוב משום ריק, כמעט
הבא. בשבוע תתקיים ההצגה כי סברו

ס מס■ ■שד סו ה
 סוסו כי שהיאשם עגלון דרש בתל־אביב,

ב סוסיו התבלטו בעבר גם וכי אדם, נשך
 בטענה להתחשב לא השופט מן פראותם,

 מתו הקודמים שהסוסים משים האחרונה,
הנושך. הסוס לבין בינם קשר ואין

אתלטיקה־קלה
טר מ טי טר אחד• סנ מ טי סנ

 התל־אביבי באיצסד ששרר הלוהט החום
 התחרות האחרונה 'בשבת בו שנערכה שעה

 קלה, באתלטיקה לנוער הארץ אליפות על
 מלבד כי לתוכנית. שמחיץ היחיד הדבר היה
 שלא מופתי, סדר בתחרות שרר זה פרט

ההמו ההשתתפות על־ידי במאומה הופרע
 החום השפיע זאת בכל מתחרים). 150( נית

 ארצי שיא שרק לכך גרם הסדר, מן יותר
 איתן אותו השיג בתחרויות. הושג אחד

 הדיסקוס את שזרק מסריק, מכפר שרייבר
 בשלושה עלה מטרים, 44,32 של למרחק
הקודם. השיא על מטרים

 הקפצן שר הופעתו היתה התחרות הפתעת
התח בתחילת תל־אביב. מהפועל רפופורט

 לקפוץ הצליח המוט, את פעמיים הפיל רות
השלי בפעם רק הנמוך־יחסית הסם פני על

 המתחרים שאר שכל שעה והאחרונה, שית
 האחרונים בשלבים קושי. ללא הפס את עברו

 סנטימטר עלה שהמוט שעה התחרות, של
 פטר, 1,70 של לגובה מעל סנטימטר אחרי
 מא־ מתחריו את השאיר כוח, רפופורט אזר

 1,74 של תוצאה עם באליפות זכה חיריו,
מטר.

ד הרץ ל שון ה לי
ה אליפות על התחרויות את לגוון כדי

 קהל ולמשוך לנערים, קלה באתלטיקה ארץ
 עורכי הזמינו לאצטדיון, יותר רב צופים

 סטודנט הנודע, השוודי הרץ את ההתחרויות
 בתחרות להשתתף וויקולנד, בורגר המשפטים

בבוקר. 9.15ל־ נקבעה התחרות ראווה.
במג הרץ הופיע למועד קודם שעה חצי

 את להכשיר כדי מוקדמת בריצה החל רש,
 עדיין מתחריו כי לו נודע להפתעתו עצמו.

 וויקולנד .10.15ל־ נדחה המועד הופיעו. לא
 מתחריו אולם באמוניו. המשיך התייאש, לא
 הנודע הרץ החדש. במועד גם הופיעו לא
 מסלול את להאריך רק ביקש כעס, לא

 את נטל מטרים, 5000ל־ 3000מ־ הריצה
 בשעה שיעוררוהו דרש לישון, הלך מזוודתו,
מתחריו. שיופיעו

 נצחונו המתחרים. הופיעו 11.30 בשעה
מיוחד. בהישג הצטיין לא וויקולנד של

רגל כדו
י ב■ או אי

 ראשון- מכבי לבין יפו מכבי בין המשחק
 יפו מכבי במגרש השבת שהתקיים לציון

 יותר הרבה הן ב׳ בליגה שההתחרויות הוכיח
 מא-לו יותר, רב קהל מושכות ואף מעניינות

 הקבוצות שתי בין ההתחרות א׳. ליגה של
 חסרת לא ספורטיבית, ברוח הוגנת, היתד,
0 בתוצאה נסתיימה מתח,  ה־ לטובת 3:

יפואיים.
צירו נאה, משחק הראתה יפו מכבי קבוצת

 לשבח ראוייה מוצלחות. ובעיטות יפים םפ
 צעירים, שחקנים העלתה שהקבוצה העובדה

 של המשחק רמת הקבוצות. לשאר דוגמה
 מספר של חסרונם למרות ירדה, לא הקבוצה
 משחקה לאחר ממנה שהוצאו טובים שחקנים

תל־אביב. הכוח נגד
 הכדור השלישי. השער ראוי מיוחד לציון

 לרגלי והתגלגל חזר בקורה, תחילה נתקל
 מחא הוגן׳ היד, הקהל לרשת. נכנס השוער,

באחד. הקבוצות שתי של למבצעיהם כף
ד שסר ד ש ו ב כ

 במגרש, הופיעה תל־אביב הפועל קבוצת
 שהתקיים הבלפורית אחותה נגד במשחקה

 בנצ־ בטוחה היפואי, באסה במגרש השבת
המגן : בהרכבה גם הורגש הדבר חונה.
 הצדקה כל ללא הועבר התנועה, כבד ווים,

 זילזלו השחקנים מרכזי. חלוץ של לתפקיד
 בשער. זה מזלזול כתוצאה זכו ביריביהם,

נוספים. משערים נס בדרך ניצל חודורוב
 לטובת 1: 8 היתד, המשחק תוצאת כי אם

 גדול להיות נצחונם היה יכול התל־אביבים,
 לקרב. דרוכים מופיעים שהיו במידה כמה, סי

מעט. לא לעתים קובע כיד־ע, שערים, של ויחס
קדווו המכנס•■□ נ

 המרכזי חלוצה זכה בלתי־נעימה בתקרית
 תל־אביב, מכבי בכדורגל׳ הארץ אלופת של

 ירושלים בית״ר עם בהתחרות גלזר, שייע
 מכנסי ביפו. באסה במגרש השבת שהתקיימה

 מצידם המשחק, בזמן נקרעו שלו הספורט
 בלי בהקדם, להחליפם הצליח גלזר האחורי.
 הסקרני. הקהל של ליבו תשומת את למשוך

 לאחר דקות מספר : אחרת רצה הגורל אולם
המר החלוץ של מכנסיו ונקרעו שבו מכן,
רצון. שבע הקהל היה הפעם כזי.

רפופורט אלוף־נעריס
כשלון :ראשונה קפיצה

אינשטיין קופץילגוכה
כשלון : שניה קפיצה

ימיני קופץ־לגובה
הצלחה : שלישית קפיצה

 כלשונו, מפרסמת אני הבא, המכתב את
 חבר״ם, שני ״אנחנו מובנים, מטעמים

 הוללות בחיי מאסנו תיכון, בי״ם בוגרי
 אנו העתיד ולקראת ריקים סלוניים
 בעלת הברתית מסגרת הקמת על ח-שבים

רציני. אינטלקטואלי ותוכן אופי
 גבי מעל לפנות ממך, מבקשים אנו
 המעונינים כל אל בשבועון, מדורך
 יצירת לשם עמנו, להתקשר ובנות) (בנים
חיי המעונינים למשימתנו. ובסיס מצע
 סביבתה.״ או היפה תושבי להיות בים

 :הם היוזמים שני של כתובותיהם
 הר־הכר־ 20 הספירט רחוב ישראל, אילן
 הכבירים רחוב גרוסמן, ודוד חיפה. מל,
חיפה. ד,ריר,כרמל, 3 מס׳

שפות של ארכיטקטורה
ט דנ  הארכיטקטורה לימודי את המסיים סטו

לגמרי עדיין שולט איננו )913/809( שלו
שפתנו  להתבהר מתעקש אולם העתיקה, ב

 אין .22—25 בגיל נערה עם בעברית דווקא
ת כל לו שכלתה. ביחס מגבלו כן הוא לה  מו

ב פעם מדי תו שהו לכ ת, מ מני ת בגר סי  רו
ת, צרפתית, ת אנגלי מני רו  שולט הוא בהן ו

ת יפה. א שימת מסתיימת לא בז תיו. ר עלו  מ
הב הוא קה או סי ת מו ת, קלאסי דרני מו ריקו ו
ע. דים. לנו מו תיאטרון. קו כ אחרים רבים ו
ד. כ רדיון מנגן אף הוא ו אקו תר. ב פסנ  ו
.28 נילו

ואמצעים מכוניות לאחיות,
ש יי נערות שיו ,919/810( 18—19 בנ (

״ם תלמידות אזזיות בי ת י עונינו תב מ כ ת ה  י
שם ת י שה עם רי, הכרו עי' בחורים שי ב

י בעל' (א) : הבאים הנתונים  שיסתיר, רכב בי
כי הבי (ב) הששה ל עי' בילוי או ב אמ ו

עיי <נ> לכד. צעים ה ב ת אינטליגנצי שבי  וה
ה ןד; ב ה וו עי מ ח. 1ז,0מ״ ל ״ ף ןה> ס  פרצו

ת (ו) נאה בו סבי ב. מ אבי  לב, שמתם אם תי־
שית, אני, ת אוהדת אינני אי ערו ג נ סו  זה. מ

א כפי אולם שת אני אמרתי פעם שי שמ מ
שא בתפר,יד רי, כאז ם נו עי• ובכז מכתבי  ב

ת ם. הנסיעה רשות מכוניו כ י

ודר,ודים ספרות, דם,
ם כנראה טי דנ ם אינם שסטו שאר שוני ה מ

שי ל,הו אדם. מ  — 2ה-ג בן )919/611( את ל
א, אף ת רוצה אחרים. כרבים הו ה לראו מונ  בת

 בין המכילה נערה אצל דם. לביום הוכחה
פי, אביזרים השאר מר. כיו ה, הו  אינטליננצי

כונית השכלה כולה תי ת (י  תלמידה), נם להיו
א להתכתבות ם מציע הו שאי  רנילים בלתי נו

ת כמדע, ת. בעיו ת, חברתיו רו ע, ספ לנו  קו
ט  שהכוונה חשש לי יש (פח ורירודיס. ספור

ר לא עט). לברבו

כהחלט רגילה
 רנילה .19,5 בת נערה שהיא )919/612(

מכינה לדבריה, בהחלט.  לקריירה עצמה את ו
מרת הוראה. של ה שהיא או בנ ת מו  להתפנו
ת על ת 2'6 בן בחור עם להתכתב מנ  לפחו

כו והמאחד תו ר, ב א תו פ- טלקטו רמה י אינ
ר חוש אלית, מו ת. הו תיו הבו ו

? ייעוד לד יש
מן 29ה־ בן מסו כן ה  איננו )919/813( לפני

הב הוא זאת לעומת להתבלט. אוהב  טבע, או
קה טיולים מוסי ת. ו א עממי א ישמח הו צו מ  ל

ת בעלת לעט חברה ת. תכונו מו  עוד ישמה דו
ד .,עובדת שהיא יתברר אב יותר אה חיני  הרו
״ ייעוד בעבודתה.

אלה.. פזרופים בימים
חו. חברה היום עד מצא לא )919/614(  כרו

ט הוא דנ טו טה ס אוניברסי  במקצת מסתייג ב
שתו ה בגי שונ  בעל <הוא נערות אל הרא
 לסי נערה הסמקה). של הנדירה התכונה

 על דווקא לא אינטליגנציה בעלת היא רוחו
ת במידה פקחית הנייר.  לנהל כדי מספק
ת. ולא ולהבינו אדם עם שיחה בי א סנו  הו
ם בימים קשה, כי טוען א אלה טרופי  למצו
ם כזו. ׳י צדק האמנ

ם על שמעתי נם שמעתי כן. רון. פרי  סו
שר .1ז בני צעירים ש דע — ידידי לד. א

הם שמותיהם ם של וכתובתי ם מול״י עורכי  ו
פיעים עון. כל ספר. כל על מו אלי הפנה שבו

לי. שיסלחו מקווה ואני — יצירותיך את הם
בה ג.ב. ף, להרויח אחד. דבר היא כתי פ  כ

 בד תמיד הולכים אינם השניים שני. דבר
בבד.

? כביתי לידידי מה
." א מאחר ״וירי כי' שי ח תו שנו  כי אח י

מו הנערים, אח בעיקר הצעיר, הדור קו  שי
ת את כאשר ס כנ שת או יהדר נ הן, ניג שוי  י
ד יוציאו ד ויחלקו רב כפף עיי ד י י מ ש י  ו

ת תייו ת האמריקאיו או מ ח  דעתד מה מ
ת תהיי במקצת. את שתשתני ת פחו בי  כנו

ת ויותר שי ת אט — אנו פו  קרירות קיץ חלי
עניבות ת ו או צ שר יותר בעינייך הן מו  מא

ה והחולצה המסורתיים המכנסיים זוג בנ  — הי
)פה עושה את מה

 ככל אלי הפונים כל על
פרו#00לצרףשהוא,עניץ

ככולים. מה
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