
סשרט

 מחאה מכתבי המון השבוע קיבלתי
 הנערות על המתריעים שונים מחיילים
 חזקא והכרויות בהתכתבויות הרוצות

 רואים הם מסויים. חייל בני חיילים עם
 הכומתה צבע לא כי ומוחים הפלייה בזה
 אם כי אדם, של טיבו את הקובע הוא

האישיות. תכונותיו
מחמיא עט חיפאית, לנערה

ב שתרצה לנערה תו ב >,960/861ל־( לכ מו
ת, של הר שתקבל טח או מ ח ט אם מ שפו  לפי ל

כי שקיבלתי אלה מנו אנו  שבעל למרות — מ
.16 בן שביעית תלמיד אלא אינו הדבר

ת כלפי עטו את לכוון רוצה הוא  נערונ
ת חיפאית ת 15—14 ב הב ע. חברה האו לנו קו  ו

ת, בלתי בי מליאת עליזה סנו שכילה חיים, ו  — מ
צברית. — בקיצור

20 ובת חמודה, שחרחורת,

א בעובדה להתבטא נם  סלוני. איננו שהו
הב ם. או אטרון, סרטי קה תי סי ם. מו ספרי  כל ו

ת תכונו ת הללו ה ת צריכו ת להיו כזו רו  בתל־ מ
ב, א אם דווקא. אבי כ היא מאד, סקרן הו מו

ת נה לו וחמו שחרחורת .20 בת שהיא רק לנ
א אצלה שחיבבתי מה דה. אה שלא הו  הבי
כך. על להעיד ידידיה כל את

!היופי ער פס
ר בקריאת  21 בן צעיר חייל יוצא זו תינ

שינרה )960/863( ת הצבאית שה מי מיו  היו
א עליו, מעיקה קצת הו ש ו  והבנה רוד מחפ

ת נערה של במכתביה שבת רצינית. !9 כב  חו
חובבת קה. ו סי פי על מו  הבלתי החיצוני היו

שוב עיניו, ח א ב ת מעדיח הו ת עדינו שי  נפ
מן כבר זו (במלה וצניעות.  נתקלתי לא מז
רי, מדו חבל... ב פי ו ר כ מ או שורר). ש מ ה

האוניברסיטה כפני הדור פני
תב  , : )960/864( לי כו
טה תלמיד .21 בן ״אני אוניברסי  העברית. ה
שד  לא ארץ כברת עברתי חיי תקופת במ

ת. טל שאר בין מבו  ארכיבר שליח. הייתי ה
שי, ש רא שק, אי רה. נהג. חייל, מ  ונם מו
מת תקופה עסקתי ת. מסויי או תונ ע ב
ם מעוניין אני ע ב, ת כ ת ה  ,18—20 בת נערה ל
 ומשכילה.'״ הארץ ילידת
שדת אני טי חו דנ טו א הצעיר בס  שכח שהו
ד, שעבד נם לציין תבו כיוון כפקי מכ מה ש  דו
תב יותר מכ שר מסחרי. ל תב מא כ מ ם ל צפי  שמ

ט דנ אקדמאי. מסטו
ת. אבל ת כמה לב שמתן ברצינו  מקצועו

, ? 21 בן רק והוא עליו עברו

!נוותר לא ניכנע, לא
ה כבר יודעת אינני שוב מ  הצעירים על לח

מינו. של ת כל י ערו ת הנ תבו ת אלי הכו רו ספ מ

צאו לא היום שעד לי ה בהא הבחור את מ
לם שהם ידיעה. ם, כו שעממי ו סלוניים, מ

תם בדיוק ומעניין, מת. יודע אלוהים  או
ם,  אלא הנערים. #זן נם מקבלת אני המכתבי

יותר. תוקפניים ששלהם
ת מלא מהם. אחד שיבו  להתפקע עד עצמית ח

ז ויחס פה למין בו א הי  שמכת־ )960/865( הו
ם מלא בו מו פניני ש... מתקרב ״אני :כ או  לי

ר... שתהיה מנערה להתייאש מתחיל אני סד  ב
א אוותר לא אני מלו מה... כ ה הני מ  שאני כ

ת, להכיר מצליח ת בנו בנו ת הרי הרבה, ו  שבנו
שותי שתתאמנה ת. לדרי עו  בחזקת הן הצנו

אה... ר אני מצי חו טי ב טליגנ  שיחה ובן אינ
ש על לדבר שלא בהחלט, מעניין ר חו מו  הו

מה, ת שהן וכדו שם שאני תכונו ה מהן... נו
ת צריכה נערה  יפה עד יפה, עד חיננית. להיו

אד... א אני לטייל... שתאהב מ טו שונ או
ם... סי ר בו חו  לשוחח המסוגל 22 בן נחמד ב

א כל על ש לם... נו עו טא שב  מאד יפה מתב
תב כ ) ב ה! נ מו א ב אה אני ( ה... די מצי ב  טו
שורותי רצוני ״ יקסמו אלה ש ה... ל

? מישהי הוקסמה

הפרוזאי אל חזרה
ם אחרי מתחי אני כאלה. מסחררים מכתבי

ם להגענע כבר לה  ובנאליים פרוזאיים למכתבי
שמיצה שאני במקצת ת כל מ מו שנה. י  היום, ה

שום ך מקדמת אני מה, מ  את סלחני בחיו
ם )960/866( של מכתבם תבי :הכו
ר בית תלמידי שני ״אנו פ ל חקלאי ס  בני

ם, 18 5ו־ 19,5 מתעניינים נחמדים, בלונדי
ט.  אוהבים ובכלל וריקודים, טיולים בספור

ת, ם לבלו ת שתי להכיר מעוניני נחמ בנו
שנה. אינו השיער צבע דות•  ,17—18 בניל מ

טיות בעלות ת נ שאר לחקלאו  ה־ השטחים ו
ו נם מענינים תנ ת רצוי דעי). (לכי או  בנו
״ או משקים ם. שבי מו

שום הבת )960/862ש־( מ  רוצה לצחוק, או
ת היא  בעל 22—21 בן צעיר עם בהתכתבו
ר. חוש מו ש הו ר חו מו הו כנראה צריך שלו ה
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כד״־גל
ב הו צ ר ה חו ש ה ו

 השבת זכו אחד, בכרטיס הצגות לשתי
 מכבי קבוצות במיפגש צופים אלפים חמשת

ה הכדורגל הצגת כי ופתח־תקווה. תל־אביב
 איג־ הצגת גררה הרפש, מגרש על מפוקפק

 לאורך כמעט היציעים על והתאבקות רדף
התחרות. כל

 שתי בין המאבק כי מלכתחילה ברור היה
 בלבד, הכדורגל בתחומי ישאר לא הקבוצות,

חלו את לקבוע העלול הקרב זה שהיה מאחר
ה הליגה בצמרת הראשונים המקומות קת

 את מכיר אינו הכדורגל, צופי קהל לאומית.
ל מוכנה שתהיה כקבוצה פתח־תקווה מכבי
 ה־ לאחותה גם ולו בכורתה, על בלולות וותר

 נראתה לא שבועיים לפני שעד תל־אביבית
 באזהרתו איש זילזל לא לכן ממשית. כיריבה

 הקבוצות שעלו שעה שפסק הצופים אחד של
!״ הרוגים יהיו ״היום : המגרש על

 את שראו החולצות שחורי הפתח־תקוואים
 יהו־ את החסרים התלבושת, צהובי יריביהם

 מירימו־ (״יוסלה״) ויוסף גלזר (״שייע״) שע
 כוונתם את גילו ביותר, צנועים היו לא ביץ,

 להם מכינים ״אנחנו : בגדיהם על בהצביעם
ל השיכנוע כשרון את חסרו הם הלוויה.״

שימות. יריבם את שדל
 בלבד מועטות דקות תרנגולים. קרב

 בדבר ספק השאירה שלא הפתיחה, לאחר
 ומי חיים למלחמת הצדדים שני של נכונותם

ב שהצטבר המתח לפורקן מקום נמצא תת,
הצדדים. שני שחקני קרב

 תל־ במכבי ימני חלוץ לוי, (״רפי״) רפאל
 במגן נתקל השחורים, הגנת את חדר אביב,

כש בדיוק אירע מה לדעת קשה טורקניץ.
 בין כשהכדור באבריהם הסתבכו השניים
ל עונשין מכת פסק השופט אולם רגליהם,

הת לזירת המגרש הפך דקה תוך לוי. זכות
גוששות.

ברע איש בעטו זה, את זה דחפו שחקנים
להפ ניסה הקומה גבה ורנר כשהשופט הו

 של בהוצאתו התיגרה את סיים ביניהם, ריד
 לא היציעים על אולם מהמגרש. טורקניץ

 ויוציאם הקבוצות אוהדי בין שיפריד מי היה
ה הויכוח דרך היו ידים תיגרות מהמגרש.

 להוכיח הצדדים שני ניסו באמצעותה יחידה
ש גוף בעל צעיר התבלט ביחוד צדקתם. את

 מול נפש בחירוף עמד שלם, יציע הסעיר
ב שנרגע עד להם, ויכול מתנגדים עשרות
שיטור. מכונית
תר קרב של צורה המשחק לבש זה, מרגע
 בכל ניצלו הפתח־תקוואים הוגן. בלתי נגולים

 נוכחו המלאכותי, הנבדל שיטת את הזדמנות
פגי זאת. שיטה לנצל יודעים יריביהם שגם
שבשיגרה. דבר הפכו גופניות, עות

ית המשחק כי דומה היה נוספת בפעם
 פתח־ לשער בעט פוקס, שיונה ברגע פוצץ,
כ שהיה הכדור את השמיט והשוער תקווה,

לתפ עוד הספיק אבל השער, שטח בתוך בר
שער. פסק השופט ברשת. שנגע לפני סו

החול שחורי של שרשרת מיד הוקף הוא
 סיבה שוב היתר, לשוא. וצווחו, שרתחו צות

ביציעים. למהומות מוצדקת
 של צל עוד נשאר לא מתאים. צבע

השחו נקודות. בשתי יזכו הצהובים כי ספק
בהת התיכנון את איבדו עצבניים, הפכו רים

אח לטובתם. היו והבוץ המזל אולם קפות.
 שערים במאזן המשחק את מסימים היו רת,

חלו עמדו פעמים חמש לפחות לרעתם. גדול
 של וחלק ריק שער מול תל־אביב מכבי צי

מ ניכר חלק להבקיעו. הצליחו לא יריביהם,
 (״פפו״) יוסף של בחלקו נפלו אלו הזדמנויות

שונה. בצורה להחמיצם ידע שתמיד ישראלי,
2 בתוצאה הסיום שריקת עם  לחובתם, 0:
בגדי צבע כי מפתח־תקווה, האורחים נוכחו

הנסיבות. את זאת בכל הלם הם

במסלול
ס מו ל ר בו ז

ל זרות כדורגל קבוצות הזמנת בולמוס
ל תוקפו. בכל עתה נמצא בישראל; ביקור

 ישראלית הצעה דחתה הונגריה שנבחרת אחר
המז בארצות סיורה במסגרת בארץ לביקור

 לקבוצת דומה הזמנה נשלחה התיכון, רח
ב לבקר העומדת מאורוגוואי יוניון רמפלר

תורכיה.
 וקבוצה מלטה שנבחרת ודאי לאלה, נוסף

 השבועות תוך תבקמה מובחרת אוסטרית
במדינה. הקרובים


