
 קוראים מאות לבקשות בהתאם
 לתת הזה העולם מערכת זליטה

 למכתבי המודעות במדור קבוע זום
 צעי- עם להתכתב המבקשים וירים

 המבקשות צעירות ולמכתבי ת,
הטי המערכת צעירים. עם זתכתב

 זה. מדור לנהל עלי ;
 קוראים מכתבי אפרסם זה במדור

 יכילו שלא מלה, 50 על יעלו לא
 בלתי- והערות אינטימיים ־טים

 או מלאים, וכתובת שם נושאים שאינם מכתבים גם אפרסם לא ■גנות.
 במכתבים לציין יכולים הכותבים אחר. מישהו עבור כתבם מישהו

r עצמם. של ותכונות חובבויות להתכתב, מבקשים הם עליהם הנושאים
 תחת אפרסם אלא וכתובותיהם, הכותבים שמות את אפרסם לא אני

 הכותבים, של והכתובת השם עם התשובות, את סידורי. מספר מכתב ל
t המקורי. המכתב לבעל אמציאם ואני אלי, לשלוח

 ועל בבולים, פרוטה 500 של סמלי תשלום לצרף יש מכתב לכל
רותי, עבור תל־אביב, ,136 ת.ד. הזה, העזלם מערכת ; לציין יש זעטפה
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 של ביו־הורמון קרם — דאגה אל
 לעזרתך. בא ״אלפא״

 זו תהיה ,30,־ד גיל את עברת באם
 יותר. צעירה להראות נפלאה הרגשה
 יותר נראית את כי תווכחי בעצמך

 בך יסתכל בעלך רעננה. יותר יפה.
 לפתע נראים החיים לב. תשומת ביתר
תסיסיים. יותר

 אחרי ביותר מקסימה להיות יכולה את
ה בפעם שימוש לאחר כבר ! 30

 של ביו־הורמון בקרם שלישית
 עוד נסי ההבדל. את תרגישי ״אלפא״

 הראשונה. הצנצנת את היום
 מרקחת ובתי תמרוקים חנויות בכל

טובים.

 רבי□ א ה□
בסתר...

 שניך של החריצים בתוך
 הרק־ נושאי החידקים אורבים

 להתקיף בכדי והמחלות בון
 תגן לא אם ולהרסם שניך את

מועד. בעוד עליהם
 וצחצח למכה רפואה הקדם

 וערב בוקר מדי שניך את
 הקצף ״שמך. שנים במשחת

 חודר זו משחה של האנטיספטי
שו והחריצים, הנקבוביות לכל
 האוכל, שיירי את מתוכם טף

 את ומרענן השנים את מלבין
והנשימה. הפה

 מיוצרת ״שמך שנים משחת
הש רופאי הסתדרות בהמלצת

ובהשגחתה. בישראל נים

ט ר ו פ ס
מככיה

לאלוה•□ ב1קו־
ה להתנהל פסקו לא שבועות כמד, משך
 תלך «מה בארץ. הספורט אוהדי בין שיחות

 היד. החוזרת. השאלה היתה ?״ לראות אתה
 לראות מסוגל יהיה לא נורמלי אדם כי ברור

 לראות שירצה ממד, חצי לא גם הכל, את
 לבחור לכן, החליט הוא המכביד״ בתחרויות

 לפי בהם. להסתפק ענפים, שלושה בשנים
 צועד הראשון במקום כי התברר, בזק משאל

 לענקים נרגשת בצפייה שוב המלווה הכדורסל,
האת צועדת השני במקום הברית. מארצות
 תחרות האחרון, ביומה המבטיחד״ לטיקה,
או כוכבים בהשתתפות בינלאומית, הזמנה

 למשחק־הגמר שמור השלישי המקום לימפיים.
בכדורגל.

 בהשתתפות האתלטיקה, עוררה למעשה,
 התעניינות הלא־יהודיים, ארצות־הברית כוכבי

 יוכל אכן כי האמין לא שאיש אלא עצומה,
 צילארד הריסון של המהירה בריצתו לחזות
 מוט־ אוחז של למרום קפיצתו העור, שחום

 חסרת ריצתו או ריצ׳רדם, בוב הבמבוק
 כי הרגשה, ויטפילד. מל של ההתאמצות

ביש מביצוע מאד רחוקה עדיין יפה הבטחה
 מסו־ אדישות הענף חסידי בין יצרה ראל,
 אביבי, התל האיצטד על ״כשיעלו יימת.
אמרו. באו,״ שהם נאמין

ה הספורט. ממארגני כמה חייכו השבוע
 ריצ׳רדס, בוב אחד, אלוף' לפחות : סיבה

 ועליהן ארוזות כבר מזוודותיו כי הודיע
יש הכתובת את הנושאים פתקים הודבקו

 זה התפרסם במקצועז, כומר ריצ׳רדס, ראל.
עש עבר הוא המעופף. הגומר בכינוי שנים
 הנכספים הרגל 15 גובה את פעמים רות

 הלסינקי באולימפיאדת ניצח מטר), 4,57(
 השיא אל מועטים סנטימטרים כדי והתקרב
 אז, עליו כתבו העתונים ).4.77( העולמי

 ביותר שהתקרב בעולם, היחיד הכומר שהוא
אלוהיו. אל

 מיד הסכים ישראל על ריצ׳רדם שמע כאשר
 בכנרת, לשוט הקודש, ארץ את לראות
 יסור השאר, בין ובירושלים. בנצרת לבקר
 של תאבונם את לספק כדי תל־אביב, לצפון
צמאים. אתלטיקה חסידי

□□ורטאים מלבד הבל
 הביע בארץ אחד ספורט מומחה לפחות

 לראות מה הרבה יהיה כי דעתו את השבוע
 לא הישראלית המשלחת אם גם במכביה,
 אפשר הנחה אותה לפי בתחרויות. תשתתף

 הנבחרת של הופעתה על לוותר גם היד,
 בשנה הלסינקי במשחקי הגדולה הפינית

 שיתפו, הם וויתרו. לא הפינים אולם שעברה.
 ספורטאים שלושה המארחים, של הנוהג לפי
 המקרים ברוב עמדו לא שאם מקצוע, בכל
 מוכנים היו לפחות הרי מתחריהם, רמת על

לעשות. באפשרותם שהיה מה כל עשו היטב,
הרבי המכביד, של כמארחים הישראלים,

 בכל מתחרים שלושה הם גם ישתפו עית,
 לא מתחרים ברובם אלה יהיו אולם מקצוע.
 מספר שבועות לפני רק שהחלו מוכנים,

 אגודו־ מעסקני ועידוד חיסון זריקות לקבל
 הדורי־לבוש וגברים נשים מאות כמד, תיהם.

 הה־ בפתיחה הראשי ליציע הזמנות שקיבלו
 הם, כלל. כך על יצטערו לא וודאי גייגת,

 גדולים, למפעלים התלת־שנתיים האורחים
 שיחה בשעת נלהבים ספורט לאוהדי הופכים

 חובב־ אולם האורחים. עם עסיסית באנגלית
 אסור יצור אותו הפשוט, הישראלי הספורט

 רגלי, המשרך שנה, 60ו־ 10 הגילים שבין
 והכדורסל, הכדורגל למגרשי ובשרב בגשם

יש לנצחון להריע רוצה האיגרוף. ולאולמות
מאד. מעט יריע הוא ראלי.
 סמויים ישנם הרי זהירות, השערות לפי
קבו לשתי לנצחון מתקבלים־על־הדעת טובים

מהמס בודדים ספורטאים לכמה כדור, צות
היש מאות שאר כל והבריכה. הזירה לול׳

 ים להצליח. בדי גדול לנס זקוקים ראלים
 יוטיעו לא ושם פה אם רק לקרות יכול כזה

מתחריהם.
 ידי על כה עד הוסבר לא העגום המצב

 איחרו שהעסקנים טענו הספורטאים איש.
 כי הסבירה ההתאחדות ההכנות. בהתחלת

 ד.ממ־ הממשלתי. לתקציב העת כל ציפתה
 פעוט סכום שילמה דבר, טענה לא שלה

 את כך ידי על התניעה ההכנות, לתקציב
הפ לפני ימים כמד■ רק המוחלדת המכונה

החגיגית. תיחה
ראשון, ביום ומגוהץ מצוחצח ייראה הכל

 יתברר, למחרת רק אך .1953 לספטמבר 20
 מעוררת־ קליפה מאשר יותר זו היתד■ לא אם

רקוב. תפוח של תיאבון

830 הזה העולם


