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 מעתה נמכר ״ארדי״ של הנפלא הג׳לי
 מדגלי אחד הנושאת מהודרת בקופסה

האומות.
 — כפרם יקבל דגלים 25 האוסף

שונים. בולים 25 עם מעטפה
 (דגל אומות 25 של דגלים 25 האוסף

 100 עם מעטפה יקבל אומה) מכל
מובחרים. בולים

 ושלח הקופסא מן גזור הדגלים את
:אל המדויקת וכתבתך שמך עם בדאר

ארדי כיח״ר - ״שי־כולים״ מבצע

 זועף מכתב אותו עם קרד, מוזר דבר
 כה רעש שהקים הסלונית החברה נגד

המקורי למכתב נמצאו :סביבו גדול
 כל הטוענים ונער, גערה טוענים, שני
 הבעייה. את עורר/ה שהוא/היא אחד

: הנערה כותבת
ה את שכתבה נערה אותה היא ״אני
 סלונית׳, ׳חברה המושג על הזועם מכתב

 כאילו הודעתך את לתקן ברצוני ראשית
 שכתב- בעוד סלונית לחברה משתייכת אני
 מעין לחברה משתייכת שאיני בפירוש, תי
 על מלהגן בעדי מונע אינו זה דבר זו.

לח יכולה אני ושוב הסלונית... החברה
 צר־עין מבט חיתוך ללא ולומר, זור

 אינם ותנועות־גוף ריקודים כי ופסימי,
 לקריי־ אופי בעל אדם להפוך מסוגלים

 זעיר־ סנוב, בחיים, מטרה חסר ריסט
 מעובשות, מוסכמות על שומר בורגני,

וריקני. שעה׳ ׳חיי אוהב
 אליה חברה על מגינה שאיני מאחר

 כך על להתווכח אוכל משתייכת, אני
לב אשתכנע גם ואולי באובייקטיביות

י* סוף
: הבחור טוען
 תודה, חביב. ראש לי שיש כתבת ״פעם
 חזה (העולם בטורו מספרת את פתאום

 הנוער נגד חוצץ שיצאה הנערה על )940
הסלוני.
 מאימתי בבנות, הנאוה לי, נא הגידי

 זקני זיפי חי 1 לנערה והייתי הפכתי זה
 שאיני בחזי ואפילו יום יום הנגלחים

 שעוד נשבעתי, להתקמר אי־פעם חושב
 לנערה. גבר ההופך ניתוח שום עברתי לא

 ׳הנערה מכנה בטורו הנ״ל שעוזי ומה
י לסבית ? אני מה שלך׳,

 תובע איני החמוד, במראך בהתחשב
 ובאשר ודיבה. לעז הוצאת על לדין אותך
 שאני נפשו, כאוות לו יחשוב — לעוזי
 פעם רוקד לראותו רוצה רק הייתי גערה•
 כמה ולהתבונן ולראות דבקה, או הורה
 כזאת ׳עממית׳ מהתחככות לו יצא עשו
 ■ברצפה... נעל או ורגל בזרוע זרוע של

לעשן. ולא לאבק מתכוון שהוא נראה,
 שוב תהפכיני ואל רותי, שלום, היי
מינך. לבת

אלי.״ שלך,

התשו כל הן שאלה חושבים אתם אם *5$
 עוד טועים. אלא אינכם שהגיעו, בות

 אולם וכהנה, כהנה באמתחתי שמורים
הבאות. לפעמים נשאשירם
חברתי מועדון

מו ).915/787( ש תי ש  בר- הוא האמי
תו אוריין. ב תו כ תיונן, :ו מין ירושלים, בי  מז
שלמיים וצעירות צעירים  אליו להצטרף ירו
ר על-מנת צו ב מעניינים. חברה לחיי חוג לי

א. מקווה זה. חוג ם יהיה הו ם מקו  לטיולי
ת. בצוותא. שמיעת וויכוחים הרצאו קה ו סי  מו

בה. ט טו תננד לא לכד. פר  עם להתכתב הלה י
חוק המתגוררת 22 — 28 בניל צעירה  ברי
שלים. מקום שא כל על מירו כון. שתמצא נו לנ
שר שכיל, ,28 בן הריחן — לו א בל מ מ סו
חוסר בכלל חברה חוסר אי ו ט. פנ לם בפר  או

ח זאת למרות טו א ב דו שיהיה הו  לעניין בי
עדת. הנערה את המיו

---------שאני אומרים בולם
ח כדי תו, את להוכי רו כן אבי ),945/788( מו
שאיר .20 בז נתנייתי שהוא אי את לה ש  נו

תו ת לנערה התכתבו ש התל־אביבית 17ה- ב
תו. להתכתב תרצה א א ש הו ש הדני רו  בפי
 ברבים נתנייתית. עם להתכתב רוצה שאינו

ר אחרים. מ א או מרים שאחרים הו א או  שהו
שכלה בעל נחמד. (די) כונית ה ר — תי חו  ב

ט שו ם. — וחביב פ כו לי ב
ת הנערה מן אליו. עטה את לכוון שתאו

א דורש  זה עם ויחד נחמדה, ״תהיה ש הו
״ ובעלת שקטה ר. מו הו ש־ חו

סמינריסטית + נימנזיסטית
שניה ,17 בת האחת ת — 18 — ה מו  המסיי

שנה הן, את ה די מו ר זו לי מינ ב והאחרת בסי
ה. מנסי שתיהן )945/789( גי קה, זיקה ל  למוסי

ת עיו ך, ב ת תיאטרון, חינו רו בה ספ  ואף טו
תף בבילוי שו ת ועליז מ או ת כי גילן. לבנו

ת שתיהן דו ח או  בחורים עם להתכתב ברצון מ
שכלתם ונאים סימפטיים מ גבוהה תהיה שה

תל-אביביים. שיהיו כך על ונוסף שלהן.
ל לא נדוש,
מת עו את. ל ם ז תבי ו : אחרים שניים לי כו אנ  ״

בה 19 בני צברים שני ע (נו צ מו  )1.80 של מ
תב לקבל לקוות מעיזים תף. מכ שו  שניים או מ

ם, שתי נפרדי ת מ ת בנו דו  16 —18 בניל חמו
ת שתהיינה כנו ת מבחינה מו שי  את לצרף נפ

הז, תי שתתעניינה תמונו  חו׳ן אתרים, בדברים ו
פנה או ה ת מי ו״עם האחרונה מ ״ הולכ ה.  רינ

ם )915/791( פי סי ב ״אם :מו תו כ אנו נ ש
 מדעי על לשוחח ונם לרקוד לטייל. אוהבים
ת החברה, מנו ע. א לנו קו ש. יהיה זה ו נדו

״7 לא
ירוקות עיניים להתבתבות,

עלי צעירים שני הינם הם אף )945/792(  ב
שכלה ת, ה כוני חובבי עליזים תי לוי, ו ה בי
מרים  דרד על דווקא איננה שתפארתם או

ספיה ם .20 בגיל הגבוהה. והתרבות הפילו  רוצי
ת הם ם את לבלו מנ ת הפנוי ז  שתי עם בהתכתבו

ת, נערות דו מו ת רצוי ח דיו  עיניים עם בלונ
ת, קו ם ירו מרי ?) הם. או ה מ ל ת, ( סאיו חי ו

סף כד. על נו

 ענץ ככד אלי הפונים בל על
 פרוטה מאות חמש לצרף שהוא,

כבולים.

ספורט
כדורגל

כד - טוב סוף טוב ה
 אחד עבר אל בהכנער. צעד מהוקצע מלצר

 החווה דן, במלון אולם־האורחים משולחנות
 ובה צלחת השולחן במרכז והניח קלה קידה

 :החשבון את נטל היושבים אחד פיםת־נייר.
ל״י. 650

 אחד ששולחן כך על השתומם לא איש
מסו היו לידו כי כזה, לחשבון הגיע בלבד

 ו־ תל־אביב מכבי של הי״א שעד■ אותה בים
 מירימו־ (״יוסלר.״) יוסף השונים. מעריציהם

 מנופח לסכום העיקרי הגורם שהיה ביץ׳<
 ההילולה: לסיבת העיקרי הגורם גם היה זה,

 ועשרת יוסלה שפכו כן לפני ספורות שעות
 הבוץ משטח על ועצבים זיעה דם, חבריו
היפואי. הפועל שבאיצטדיון הדביק

 אותה שנערך המחזה, כית־מטבחיים.
 לקרב יותר דמה צופים, אלף 12 לעיני שבת

 מצד כדורגל. למשחק מאשר בזירת־פרים
 אלופי ,התוריאדורים אחד־עשר ניצבו אחד

 כי בטוחה ידיעה תוך נרגשים, פתח־תקווה,
 בקרב כי ממנו, אכזרי שאין קרב להם נכון

 הוכרע שלא לפר, נותנים אין אמיתי שוורים
 ואילו הזירה. על שנית לעלות חי׳ ונשאר
 תל־ מכבי של הפצועות החיות חזרו הפעם
 מלהבי שסועים עוד עורפם כששרירי אביב,

 בליגה בכורתם שנגזלה לאחר הבנדרילוס,
להש שהתנכלו ממלבס הי״א בידי הישראלית

המדינה. בגביע גם בזכותם מתי־צמא אירם
 בא לא ההומים הצופים אלפי מבין איש
 באותה והומאניות אסתטיות חוויות לראות

 בדעתו העלה לא אף איש אולם התמודדות.
 קרב המגרש, על בית־מטבחיים זה שיהיה
ולמוות. לחיים
 אנושי זיק גם אי־שם מבצבץ זוועה בכל

 של בדמותו המגרש על נראה זה זיק כלשהו.
ש לרגע אף שכח שלא מירימוביץ׳, יוסלה

 ולא ספורטיבי דבר, של בסופו הוא, המבצע
 קבוצתו חברי בסיוע בגבול. קרבית פעולה
 ושמואל רבינוביץ׳, בנימין נחמיאס, יצחק
רצו התקפות מערכת אירגן ישראלי, (פפו)
 בהחזקת קבוצתו את שזיכו ומחושבות פות

ל שקבעו לאחר נוספת, לשנה גביע־המדינה
 אל שהסתננו שערים שלושה המכבים זכות

העיל הגנתן למרות הפתח־תקוואית, הרשת
 כאריה בשער שניצב וויסוקר יעקב של אית

 כדורים, עשרות בידיו טרף מאורתו׳ בפתח
 מכת לרבות מתקיפיו, מרגלי בטוחים, שערים

מטר. 11

למש 84ה־ בדקה מהפימים. מספרים
 של המרכזי החלוץ קופמן, בועז הבקיע חק

 לקבוצתו. שער־הכבוד את פתח־תקווה, הפועל
 53ב־ שהובקע במספר 257ה־ השער זה היה

סיבובים. ב־ד שנערכו גביע משחקי
 על תל־אביב מכבי שמרה דקות 444 •

 נכנעה, אחד, שער אפילו שתספוג מבלי שערה
 משחק סיום לפני דקות 6 יחידה פעם כאמור,
 מכבי סיימה האחרים משחקיה את הגמר.

 בני־יהודה על :חלקים בנצחונות תל־אביב
הפועל ),0:6( תל־אביב הכוח ),0:6( תל־אביב

).0:5( חיפה מכבי ),0:6( חדרר,
 גביעיה־ למשחקי נרשמו קבוצות 56 •

קבו 26 א׳, ליגה קבוצות 12 :בכללן מדינה.
ג׳. ליגה קבוצות 18 ב׳׳ ליגה צות
 שהשיגה הקבוצה היתר■ חיפה מכבי •
 ■הגביע, במשחקי ביותר הגבוהה התוצאה את

 ונגד ,1:9 נס־ציונה הפועל (נגד משחקים בשני
).0:9 מחיפה האורתודוכסים

 פתח־ הפועל קבוצת של שעריה יחם •
 ,1:5 יפו מכבי (נגד .4:19 על עמד תקווה
ה ,0:4 תל־אביב בית״ר ,0:7 נהריד■ הפועל
).3:1 תל־אביב ומכבי 0:2 רסת־גן פועל
 האחרונה בשבת שנערך משחק־הגמר •
 זכו בה ,1929 שנת למן במספר 18ה־ היה

 ירושלים החשמונאי ומכבי תל־אביב הפועל
הישראלי. בגביע בצוותא

 פעמים 8 כה עד זכה תל־אביב מכבי •
 בית׳׳ר פעמים, 5 — תל-אביב הפועל בגביע,

 — פתח־תקווה מכבי פעמיים, — תל־אביב
 — (לשעבר) הבריטית והמשטרה פעמיים,

יחידה. פעם

קלה אתלטיקה
התבור למרגלות! מרתון

 בשם יווני רץ יצא הספירה לפני 490 בשנת
 במחוז נידח כפר ממרתון, לדרכו פאידיפידס׳

מיל. 22 מרחק — לאתונה אתיקה
 נצחון בשורת גדולה, בשורה היתד, בפיו
המרכ לכיכר הגיע הוא הפרסים. על היוונים

המי את להפליט עוד הספיק אתונה, של זית
 רוח ללא ארצה ונפל כבשנו״ ״שמחו, לים:
באפו. חיים

 לאחר שנה 2445 !מחיר בבל לנצח
 עלולה היווני׳ פאידיפידם של הטראגי מותו
 באתונה, לא הפעם התמונה. להישנות היתד■
ב כבוד השוכן התבור הר למרגלות אלא

 מקומו את יזרעאל. עמק של הצפוני גבולו
 ישראל הפעם ■מילא היווני פאידיפידם של

ארו למרחקים ישראלי אתלט ),24( אסולין
 המסעירות הטרגדיות אחת קרבן שהיה כים,

הישראלי. בספורט ביותר
מסו ספורטיבי מפעל נערך בשנה שנה מדי

 יצחק אלוף הפלמ״ח, מיסד של לזכרו רתי
קילו 10 מרחק התבור׳ הקפת מירוץ שדה,

הרביעית. הפעם זו השנה שבוצע מטרים,
 ובשני אסולין, ישראל זכה הראשון במירוץ
 שלום לגמר להגיע הקדים שלאחריו המירוצים

 שוב השבת מחדרה. )21( צעיר רץ קהלני,
היתד. אסולין של החלטתו השניים. נפגשו

! מחיר בכל לנצח : נחושה
 הגורל כי נראה אולם למפגר. הגביע

ה וחמישים ,מאות שלוש מבין בחר העיוור
 המרוץ כקורבן באסולין דווקא משתתפים

 ה־ בראש בביטחה הוביל מטר 9940 כולו.
 על בלבד מטרים 60 לו וכשנותרו מירוץ,

 על מערכת גביע המהודר, בפרס לזכות מנת
בעיל ארצה צנח והוא כוחותיו אפסו המשמר,

פון.
 הגם קהלני׳ שלום בגביע זכה הפעם גם

האלוף אחרי מטר 200ב־ הזמן כל שפיגר

945 הזה העולם12


