
 ב־ ב״רותי״ אלי תפנו אל ידידי, אנא,
 פעם וכל רותי באמת שמי מדכאות.

 מעוררים אתם כזו, פנייה מקבלת שאני
 משהו או רמאית הייתי כאילו הרגשה בי

זה. מעין
הת לא שציינת המודעה :פיק אברהם

 המספר תחת פורסם הלה למכתבך. ייחסה
928/679.

טקס של גינונים כדי
א )038/713( עה נלויית־לב, נערה הי  המודי
א גינוני־טהם כל ללא לי ת בעלת שהי  תכונו

תו הנמצאת רגילות בלתי או טי גיל ב מאנ  רו
א חושבים שהמבוגרים טי. בלתי שהו מאנ  רו

 את אליה. לכתוב שירצה לזה מעניקה, היא
א כל על לכתוב הרשות ש  ברצונו, שיעלה נו
א אף שתוכל בתנאי ה. כך לנהוג הי במכתבי

חכרתי וצדק קוסמטיקה
ם )938/744( 22—23 בגיל רעים שני  מכווני

ת תמירות נערות שתי אל עטיהם את  ועדינו
ת. מחברה המסתייגות  שתהיינה רוצים הם סלוני

ת וגם רציניות נם  מפותח, הומור חוש בעלו
ה, בספרות, תתעניינה לוגי כו  דבר תדענה פסי

 האבן בתקופת הקוסמטיקה על שניים •או
שמע חברתי. לצדק ותשאפנה  פרטג־ קצת נ

? מה ציוזי,

פקחים מבתכים
ה )038/715( 17 בת תלמידה ס מ כמנ הו

ה, אני ניסטית, חתו מכתבים לנובל רובה מבינ
טי, ,19—23 בן צעיר ירי על מים א מפ  בעל סי
ר חוש מו  בו. לראות רוצה היא ותברתי. הו

מני, טטה דו רי טו  על ובספרות, בתיאטריז או
היה ביקשה כן ". ״פיכה שי אד מ

עלמתי אחריך
כן והרי תם אחד לפני שיני המכתבים מאו  ה
ד רתיים א ם מ  :בפרוטה תריסר אלי המניעי
ר ,038/746( 18 בן צעיר כון, בית־ספר בונ  תי
ר חוש בעל מו תח, הו בן, מפו ב מתעניין כמו

 להתכתב מבקש ותיאטרון, קולנוע ספורט,
שאיר 16—17 בת נערה עם אבי ברוב לה. ומ

שאי בחירת את רותו, ההתכתבות. נו

(וחצי) עשרה חמש
ת נערות שתי פאיו אשר ,14 הענוג בגיל חי

ש להתהדר יכולות עתה כבר  אהבת הומור, בחו
תוכלנה חברותיות. כך על ונוסף ובידור טיולים

א — אולי — ובאיש במכתביהם עניין למצו
ת (וחצי, 15 בני נערים שני של יותם פו סי  מו
ם הן). שות שעליהן מה שכל האומרי א. לע  הו

).938/747( מספר אל לפנות

בקטריולוגי אושר
 שסיים 25 בן בקטריולוג שהינו )938/748(
דיו חוק את עתה זה מו  מחפש באוניברסיטה, לי

ת הנאה  גערה של במכתביה אינטלקטואלי
א .18—22 בגיל ירושלמית ע הו מו לה, מצי  כ

ה ונעים. מעניין זמן בילוי כן. סי הו סו ש  מ
ש על שר אחרי ״חיפו ט האו שו ״ הפ שי ממ ה ו
בדיוק. להבין הצלחתי שלא —

משכנע קליד, עדיז,
 הכותב )938/719( אומר !הזדרזנה בנות,

א ובטוח קליל בטון  וקליל, עליז בחור שהו
ט דנ ת סטו שפט הנבוה הספר בבי  וכלכלה למ
א בח־פה. ע, נם הו שכנ להת רוצה ולדבריו מ

 בעלת חיפאית נערה אל בכתב, תחילה וודע,
ת. השכלה נם מזה וחוץ ומרץ מזג  תיכוני
עו. קלילותו כל עם שכנו ע. הריהו ו כ מצי
ם על להתכתב אחרים, םרב שאי ם״. ״נו שוני

ל... כיצד
 רוצה שאת מה כל בקיצור, דליה.

 ולהצליח להיכנס כיצד הוא, לך, שאומר
 רואה את מדוע יודעת איני מול״. ב״חוג
 יתכן כך. כל נכספת מטרה דוקא בזאת
 לי נדמה זאת. להבין מכדי זקנה שאני
ל הוא׳ לעשות צריכה שאת מה שכל

סנטי בכמה ולהוריד סוס״, ב״זנב הסתרק
העק את להגביה המחשוף, את מטרים

 שידו זה הקודם, חברך את ולזרוק בים
 אם ב״אכדיה״. לרקוד להזמינך משיגה לא
בבקשה. — אושר יגרום זה

אמר אם תקואי. הפתח יענקלה
 וממי כותנותיך את ולגהץ לכבס מסרבת
 מסור — בשפתון המוכתמות חטותיך

 מספיק אתה אם ! אדם בן למכבסה. אותן
 עליך מואדמות, חולצות להביא מבוגר

הוצ חשבון החודשי מתקציבך להפריש
המכבסה. אות

 ענין בכל אלי הפונים כל על
 פרוטח מאות חמש לצרף שהוא,

כבולים.

 להצגה זוגיים כרסיסים 25
לפותרים ■וגרס ״אלדורדו
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 .40 ; אומרים יש .38!״; בודד לא אך ״...,
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 לאחדות אות .46 ושתיים; שמונים .44 ; ראל
 הזמני נשיאה .49 ; ופלא דגל .48 ; העבודה

 ;בית״רים ברכת .53 ;לונארדי הגנרל הוא
הבורג. להתקנת חיוני כלי .54
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ה הפרק .4 ; התחלה ללא עווית׳ .3 ; צה״ל

ה מלת •5 !ישעיהו בספר הסוף מן תשיעי
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 .12 ; בארמית שם, .11 ; גברות לגרבי בעיקר
 •16 ;העליון הסובייט נשיא .14 ;צבאי בסיס
 .19 ;מעל נתון .18 ; המטריה עם האיש

 שכוחה אמפיבית חייה .22 ;האזרחי המשמר
 לאחת תפילה בית .24 ; סכרים בבניית רב

 .29 ;בתוכו .27 ;המונותיאיסטיות הדתות
 ;צ׳כי דת כופר .31 ;הנכונה בצורתו מ״ז,

 בלתי־ .34 ; ובצברית בערבית שבע־רצון, .32
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ספורט
כדורגל

האל־לוהכל־יכור
בד ההונגרי, בנאפ־סטדיון שררה דממה

 שבין הכדורגל למשחק ושבע השמונים קר׳
 האנגלי השופט להונגריה. ברית־המועצות

 ללא והורה פסק אלים, ארתור המצויין,
 אחד העונשין, נקודת על באצבעו, היסום

הסובייטי. מהשער מטר עשר
 ניגש מטר) 1.68( קומה נמוך כדורגלן

 העונשין. בעיטת את לבצע מדודים בצעדים
 דקה אותה הונח הונגריה של כבודה כל
ה ראש פושקאש, פרנץ של נעלו קצה על

 לתת היתר■ צריכה בעיטתו ההונגרית. קבוצה
 את הונגריה התשווה : לשאלה התשובה את

 או ברית־המועצות, נגד במשחק התוצאות.
 פושקאש חיובית. היתה התשובה ? לא

 גרגורי הזריז השוער על להערים הצליח
למש מתחת שחדרה חדה ובבעיטה יאשין,

.1: 1ל־ המשחק תוצאת את השווה קוף,
הש הפעם זו היתד, אולימפית. שלוה

 קפטן הציל בהם ימים שבועיים תוך ניה
במש מולדתו. כבוד את ההונגרית הנבחרת

 עמדה בשוייץ, שבועיים לפני שנערך חק
4( תיקו על התוצאה :  דקות שש עד )4

 בעיטת בעט כשפושקאש המשחק, סיום לפני
להונ נצחון הביא השוייצי, לשער מטר 11

בכדו למדי בינונית מדינה שוייץ, על גריה
האירופי. רגל

 לבעוט כדי : בכך ספק יטיל לא איש
 תוך המשחק, לסיום סמוך עונשין בעיטת
 לחרוץ עלולה זו בעיטה כי ברורה ידיעה
 יוצא לב אימץ דרוש בינלאומי, משחק גורל

 מצבו את לתאר יהיה קשה הרגיל. מגדר
העונשין בעיטת את מחטיא פושקאש של

להדי נצחון. צמאי הונגרים אלף מאה לעיני
 האחרונות הבעיטות משתי אחת כל פת
 פישקאש לאותו פרט איש מסוגל היה לא

 את אולימפית בשלווה המבצע קר־המזג,
לבצע. הניתן

 הינו הנבחרת שחקני כרוב פושקאש׳
הצב דרגתו העבד. הצבאית הקבוצה שחקן
רב־סרן. אית:

 הביא פושקאש השכלתי. מלמדי מפל
 שפוש־ וייתכן תהילתה, למרום הנבחרת את

 מהפסגה לרדת עתה עומדים וקבוצתו קאש
התל אחרת. אירופית לנבחרת מקום ולפנות
 התורה את היטב למדו הסובייטים מידים

 יותר. לה זקוקים ואינם ההונגריים ממוריהם
 אינם ההונגרית בנבחרת משמרות חילופי
 הקרוב בעתיד יקום להונגריה כי מעידים

 ירידה חלה ואם פושקאש, של מסוגו שחקן
 ״הכושי בבחינת הריהו במשחקו. מסויימת

 יכול אינו עדיין אולם שלו״ את שעשה
ללכת.

במסלול
עלובי□ חובבי□

 כושים מצויים המרכזית, אפריקה בניגריה,
 לא כה עד אולם מטר, 2,50 לגובה הקופצים

 בין־לאומיות. לתחרויות שיזמינם מאמן נמצא
ב זוכה זה ענף היה כזה, מאמן נמצא אילו

 העולמי השיא באשר חדשים, עולמיים שיאים
 על־ מוחזק מטר, 2,12 עתה חנו זה למקצוע

דייויס. וולטר האמריקאי ידי

מצטיינת תלמידה
תע את שצלחה 16 בת קנדית בל, מרילין

 זכתה קילומטרים, 34 מרחק לה־מאנש, לת
מב שחרור :מבית־ספרה ביותר מקורי לשי

השמינית. למחלקה המעבר חינות

בשלם
ת ארצות הכרי

צעיר פו• והדרת
 את הוציאה אייק של שמחלתו לפני עוד

 דומה היה חשבון, מכלל סופית מועמדותו
 כי למתנגדיו, ובעיקר למדי, רבים לאנשים

 נוספת. תקופת־כהונה בשביל מדי זקן הוא
 כה הוא ארצות־הברית נשיא של תפקידו כי

 את בהרבה מקצר שהוא עד ומתיש, מפרך
ח נקודה זוהי בעליו. של סיכויי־אורך־חייו

בברי ראש־ממשלה מת אם מאד. עד שובה
 לעשות יש אשר כל הרי בישראל או טניה
 אולם יורשו. בחירת על בכנסת להצביע הוא

ל יותר. מסובך המצב וושינגטון של בארצו
 של־ _ ונסג על־ידי מקומו נתפס החוקה פי

אוה אינם אמריקאיים לכך. מוכשר אינו רוב
זו. אפשרות על לחשוב בים

 ״אם שבועות: כמה לפני עצמו, אייק הזהיר
ל שהגיע היחידי הנשיא אהיה מחדש, אבחר

 : אחרת ובהזדמנות בתפקיד.״ בעודו 70 גיל
 עלולים הם חלשים. יצורים הם ״בני־תמותה

 בצורה הדגל את לחבר אין לעולם למות....
 להורידו שאי־אפשר אניה של לתורן חזקה כה

אחרת.״ לספינה ולהעבירו טובעת כשהספינה
 בלתי-ר- אינו 70 הגיל נרצחו. שלושה

 קונ־ ,80 בגיל התפטר צ׳רצ׳יל בפוליטיקה. גיל
 .80 בן רי סינגמן ,79 בן הוא אדנואר ראד
 קל־ וג׳ורג׳ ,73 בן בהיותו מת סטאלין יוסף

 בתפקיד הגיע הגדול, הצרפתי המדינאי מנסו,
 יכול הטטטיסטיקאים חישובי לפי .78 לגיל

 עד לחיות לצפות ,64 בן רק שהוא אייק,
 חיים חי לו — * חדשים וארבעה 78 גיל

נורמליים.
 למות רגילים ארצות־הברית נשיאי אולם

בתפקיד קודמיו 32 מבין יותר. מוקדם בגיל

 (בגיל לינקולן : בתפקיד שלושה נרצחו זה,
 (בגיל ומק־קינליי )49 (בגיל גארפילד ),56
 בעודם טבעי מוות ארבעה מתו לעומתם, ).58

 מד- 68 בגיל מת האריסון ודיליאם : בתפקיד
 בגיל מטיפוס מת טיילור זכרי לקת־הריאות,

 57 בגיל משבץ־הלב מת הארדינג ווארן ,65
 במוח משטף־דם מת רוזבלט דלאנו ופראנקלין

.63 בגיל

 מאד הגיל קובע לכן ביגיי. של נעוריו
הנ לתפקיד מועמדותו את אדם כשמעמיד

 צעיר, גבר מעדיף האמריקאי הבוחר שיא.
 מתגבשת כשהחלה השבוע, בריאות. שופע

ה המבט ננעץ הראשונה, רשימת־המועמדים
האנשים. בגיל ראשון

 ערלי : ביותר צעירים היו לא הדמוקראטים
 אייב .55 בן הוא הראשון, המועמד סטיבנסון,

צ אחת בשנה רק ,63 בן כבר הוא הארימן
 ממתחרהו וצעיר רציני מועמד מאייק. עיר
 חקירות גיבור קיפובר, (״קיף״) אסטה הוא

 לילד, בין בשעתו שהפכוהו הפשע־המאורגן
לאומית. לדמות
 ביותר הרציני המועמד הרפובליקאי בצד

 אחת ),42( ניקטון ריצ׳ארד הנשיא, סגן הוא
 לא בארצות־הברית. ביותר השנואות הדמויות

 הזקן דאלס פוסטר ג׳ון בחשבון .באים פחות
התו ),64( זארן1 ארל הראשון השופט ),67(

ארו ושורה )65( האמפריי ג׳ורג׳ הכללי בע
אחרים. אנשים של כה

האמריק הזקנה מושגי : ברור אחד דבר
 נחשב בה ישראל, ממושגי מאד שונים איים
צעיר. כמעט לאיש )69( בן־גוריון דויד

 יכול 64 לגיל 1900 בשנת שהגיע אדם *
 יכול 1940 ובשנת ,75 עד לחיות לצפות היה
.76 גיל עד לחיות לצפות היה

פושקאש פרנץ כדורגרן
הנעל קצה על הונגריה של כבודה כל
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