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 רקדן להיות צורך אין
גי? לרקוד כדי מקצועי

 לוי, שמעץ הרקדן־והכוריאוגרף
ובלונ בניו״יורק אולסני־מחול בוגר
 ספורים חורשים תוך לך יקנה דון,
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 ככת הדתיים החוגים בעיני החשודה יהוה,
ש טוענת שנלי אף על — וזה מיסיונרית.

 ופעו־ מיסיונרית אינה ושהכת יהודיה, היא
ה והברית התנ״ן בלימוד מצטמצמט .לתה
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המשמיצה אגרגרד אולר, על כתבתכם,
 של אחד צד רק הציגה ),1659 הזה (העולם
היפהפייה. המטבע

 כשנה לפני אגרגרד אולר, את היכרתי
 דורבן. הסטודנטים עיתון ככתב בתפקידי
ארו עימה שוחחתי

 דמות והיכרתי כות
 וסוערת. רבגונית

 אותי הזמינה היא
 הבאולינג למועדון

 מרכז. קולנוע שליד
צעי המלא במועדון

 סדר שלט רים
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 ותצוגת־תיסרוקות בדוגמנות, עסקה לזאת
 שלד, (תמונה פרג׳ של דצילום אולפני עבור

בעיתו פורסמה דייב התיטדוקת אמן עם
 חופשית שאולה נוכחתי הזמן עם נים.)
 קרירה גם אך — מינית מבחינה מאוד
 החזיקה לא היא הדוגמנות בתפקיד מאוד.

גר שניהלה הגבוהה החיים רמת רב. זמן
מרי — והתוצאה חובות שירת אחריה רה

העי דפי מעל והשמצות הארץ כלפי רות
 בעבודה, דבקה היתה לוא הדנית. תונות

 היום לנו היתה לחיי־הוללות ניגררת ולא
בא הוא יופייה כי נהדרת. צמרת דוגמנית

יוצא־מגדר־הרגיל. מת
חולון נוימן, ישראל

תלמידים !■
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אנקורי, התיכון בית־הספר תלמידי בשם
צי לידיעת להביא ברצוננו לומדים, אנו בו

 יצאנו 1.6.69 בתאריך כי התלמידים בור
שכ את האון. בקיבוץ ימי־עבודה לעשרה

 אנו ליום־עבודה, לתלמיד ל״י כחמש רנו,
פאנ לרכישת למשרד־ד,ביטחון מעבירים

 התלמידים חברינו לכל קוראים אנו טומים.
ולת למחנות־עבודר, לצאת כמונו, לעשות

ביכולתם. רום
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היתד, שזו חושבת
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 עזץ, בארץ היה איש
 מצוץ. האצבע מן פעלו כל אשר
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 מכתבים, השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים
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המצר קוראים של תכיהם

למכתבים. תצלומיהם פים


