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 רוסי א\ז שבס\זס שלא סוןוווז .אני
 נזינזני וזראיוזי שלא נח שלנס. וזסובה

 לוזזז־ אסגר (נריי\ סח, ננז\ נושך סייס
 סיג ניסוסי. בלסי בסעטוס לי שב

\ סיבנה
שיס סננו גנל נדלג בנאנ אנ  ההנו
 הנה הנזנהביס. בסגירת גרפרף נשנב

אהה. יד בכף שוליהי הה
 ולצרף לי לכהנב לכס הרשה ב., נ.

 ל־ הגיגנס סרר לסי אסרסם ההנננה.
ז בבוןשס אן הננרכה.

הדרום! לבנות
אוה שאינם אלה על נמנה 1/70

 כל עצמם. על דיבורים להרבות בים
 חייל שהוא היה במכתבו שפרט מה
 הוא באר־שבע. מהעיר שנה 21 בן

נע לעניין יצליח זאת שבכל חושב
וסימפטית. יפה ,19 כבת רה

ובכן?

כך.י! לא פנים, אל פנים איתה פגש
שי מ.

★ ★ ★ 11
'והתוצאה...

 אתם אתכם, מכירה שאני כמה עד
מכת של כזה סוג אחרי משתגעים

 בראש אני? ״מי :7/70 כותבת בים.
 הרבה ועוד אני — אני וראשונה

ב אנשים אלף מין אחרים. דברים
 אחד. פרצוף רק לי יש אבל אחת.

 שיהיה אחד למצוא ניסיתי ..״כן,
 קשה, למצוא אך שלי, כולו כמעט

ש צעיר עלם בקשתי מאד. ואפילו
 ושיהיו ,22 בגיל מבוגר להיות יכול

 ושיהיה הרבה, לא רק חסרונות, לו
 גובה לו שיהא מותר ונבון. פיקח

לא להיות לו ומותר ננס. של ולא
יפה. כעור בעל אז מכוער, ואם יפה.

במ־ ממני, רחוק להיות לו ״אפשר
★ ★ ★

הגלות לאחר
 רוחי בעיני אותך רואה כבר אני

 וכותבת שלך הגלובוס את מכרסמת
מכ בגלל למה? כך וכל .2/70 אל

 :מהשגרה במקצת חורג שהוא תבו,
ב ארוכות לימודים שנות ..״לאחר

 חשבתי כך או הביתה. הגעתי ניכר
 למצוא יכול נוכרי כמה שגיליתי, עד

 לאחר נולד, בה בארץ אדם עצמו
גלות!״ שנות מספר
ואמ ,27ה־ בן אל אליו, כתבי אז

 מעט עם אמיתית אשה שאת לו רי
. !עדנה

★ ★ ★
הדיסקוטקים נערת מלבד

 בן חייל שלך באוסף לך חסר אם
 .3/70ל־ תכתבי לא מדוע שנה, 20

 לעניין יצליח זאת שבכל חושב הוא
 שנה, 19—18 בגיל את אם אותך,

דיסקו נערת לא אך חיפה בת נאה,
 בוא שעם מבטיח הוא בתמורה טקים.

 החיים, וחידוש הפריחה עונת האביב,
 השבת חופשות בבילוי אותך ישתף
שלו.

^ ^
הצילו! מצילים,

 ב צדיקים כמה להיות מוכרחים
נו כי ,4/70 ל לכתוב שיאותו סדום

כ אותך רוצה היא לה. משעמם רא
או להוציא יואיל אשר מציל תפקיד

 לטייל אביבי שמש ביום מהבית תה
ולשוח.

 אין ״מ0 170מ־ פחות גובהך אם
לה. לכתוב מה בכלל לך

 היא אז אותך, מעניין עוד זה ואם
חורפים! 22 בת

ש. מ.
★  ★  ★

39 מספר
 שהיא לכם להודיע מעוניינת 5/70

 קצת אף לה ושיש שנים 16 בת
מח שלפעמים בהירות עיניים סולד,
ו 4 מספר משקפיים צבע, ליפות

 שהיא שבמיוחד מדגישה היא חצי.
 נעל עם מרקדת ושהיא חתיכה לא

 מפריעה שהיא זה על גם .39 מספר
שו לא היא המורים לכל בשעורים

 בשקט, לוחשת היא אבל להכריז. כחת
 חיפה, בסביבות שתגור רצוי שאולי

לה־ תרצה דבר של ובסופו יתכן כי

7/70 של האלמונית
ב או והרמה. כחרנדון מושלג קום

 להיות יכול הוא כלומר, לוהט. מדבר
רצי ואפשר עליז שיחיה אפשר חייל.

 יפים מכתבים לו שיהיו העיקר ני.
מסעיר. שקט ב!הם שיש

 18 מלוא את לו להציע לי ״יש
ש הימים 5ו־ החודשים 5 השנים,

 נערונת אהיה אני הולדתי. ביום עברו
סימ מראה :המון בה שיש כולן, כמו
להצ בלי מזה יותר ואף למדי פטי

 והמון נמוכה לא מישכל מנת טנע,
 כמשותפים, שיתגלו בשטחים עניין

אה באגרוף, דווקא לאו והתמודדות,
ולספר. לג׳ז אותבה ■לים, בה

 שהסוזכת־ להבהיר צורך יש האם
?״ התכתבות בגדר רק תשאר לא בות

? מחסה אתה מה אז
★ ★ ★

מציאות 4 ״/
 ברחוב, מתגלגלות כמוה נערות

כתמונות. רק אבל
 קטף אמנם, המוצא, שברור, מד.
 רק לא לקטפד, מוכן היה אבל אותה,

ו חיים אות תתני אולי אז כתמונה.
 7/70ש־ כדי את, מי לנו תאמרי

 באוביקט גם עיניו את להזין יוכל
החי?

 הססריי ן
האינטימי }

 המוניטין בעל
הבינלאומי
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ת- בט־טמויה לדרוש הקטלי א ך ל ש

 זערג יום ״זז יי"
הקורס פתיחת
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