
 בלבד. זוגות מבוקשים לכן. על לבן
 לבני־עור. ,21ד 39 בני אנחנו לבני־עור.

סטיות. בלי סמים, בלי

 ב־ מבוקשים סופיסטיקייטד זוגות
דיס ריקודים ערב וניו־ג׳רזי. ניו־יורק איזור
קרוב. בתאריך ייערך היכרות למטרת קרטי

 בול לצרף נא בכתב. רק — נוספים פרטים
לתשובה.

 להכיר מעוניינת מעורבת שלישיה
 מעניינות. חוויות למטרת זוגות או נשים

הכרחי. לא אך רצוי, — תצלום

 גברים אוהבת מבינת־עניין התיבה
 בול ויוונית. צרפתית באמנות פרק המבינים
פ. זקלין חובה. — לתשובה
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 או ביום לפגוש, מעוניין ,31 צעיר,
 זוגות. גם נשואה. או רווקה צעירה בלילה,

מכשיר. גם ברשותו

 קילו, 85 ם״מ, 190 ,29 כושי, גבר
 לבנות, בנשים מעוניין מושכת. הופעה בעל

 ובבית. בחוץ לבילוי נשואות. או רווקות
כמוהו. מאין דיסקרטי

 ב גברים מחפשת שתלטנית אשה
בביתה. לאימונים נכנע אופי לי

—י—׳—32 ״״י־

ת • ת אני זוג. בנות מחפשת לסבי מחי ו ,-----------ל מסוגלת ,------------ב מו
.------------ש עריבה

לחווייה. שותפות מחפש אורליים, יחסי״מין המעדיף מידות, אדיר שרירי, צעיר •
ם: הדברים את לבצע מבטיח אי ב .------------.3------------.2------------.1 ה
ת אלו מודעות שתי היו לוא  הארץ היתה ישראלי, בעיתון מחר מתפרסמו

 מגיגי כאשר אולם תמימים. יותר הרבה דברים על סוערת היא בסערה. מתפוצצות
 היא אם בין — הפורנוגרפיה, נגד למלחמת־קודש יוצאים בישראל טוהר־המידות

 :מצחיקים הם — דני בסרט מישגל בסצינת או ב״קפוץ״ עירום בסצינת מתבטאת
הל מלבד ריקה. מילה עדיין היא פורנוגרפיה בארץ, שכן  לדבר הנלהב שוליים ק

ת ומשיג ת פורנוגרפית ספרו ח ת פורנוגרפיה. זו מה עדיין יודע הישראלי אין לשולחן מ
 באמריקה פורסמה בעבר יודע. גם יודע כבר לעומתו, הממוצע, האמריקאי

אה, נסיון כל ללא טהורה, פורנוגרפיה בהשפעת כיום, מחתרת. בעיתוני רק הסוו

ת1רב במהדורות עיתתניזם

 בפורנוגרפיה הרוצה אזרח לאור. אלו יצאו המתירנית, החברה של קני־המידה
 יכול הוא בחשאי. זאת המוכרות אפלות חנויות אחרי לחפש חייב אינו לשמה,
תה לקנות ם או קי ס קיו *ז כמי עיתונים חוצות. בראש ב £ \  — (״הברגה״ 801\
ת צורת או ט תב  אונניזם אלא אינם כולם שכל ודומיו, לטישגל) ביותר הגסה הה

ם בדפוס, ת חופשית בצורה מפרסמי  בראש המופיעה זו כמו ושת, גלויות־לב תמונו
י — העמוד ל  לצד — היוולדה כביום ערומה כשהבחורה כמובן, הכותרת ב

 ושתי אב הרפתקאות — העשר בן הלבן למאהבה ילדה כושית :כמו כותרות
ת בנותיו מו תאו ס — ה ק ם ס מי ה — זונה מגלה השיאים, שיא הם וס ט  תקף סו

ס נוספות. ופנינים — בתולה היתה בית״הבושת בעלת — סו
ת פורנוגרפיות ומעשיות שתמונות אלא  העיתונ־ של הבידורי החלק את רק מהוו

חלק האמריקאי. ניזם ת, המודעות הוא יותר הרציני ה ת הקטנו תופסו  נכבד חלק ה
ה, ביותר הגדול הבשרים שוק מתנהל דפיהן. מעל כזה. עיתון בכל  כשכל בהיסטורי

ומוצאת. — מחפשת שותפים. לה מחפשת מינית פעילות

ת חו טו ה ש  ? ממעצורים סובלות : חז
 כיתבו ? מגברים מבושה י ביטחון מחוסר

ה בשיטותי ביטחון לכן אעניק אני אלי.
 מקובלות לא אם גם — הטבעיות בוגרות,
כל־כך.

ח תו  יומך את הבא בן־אדם. הירגע, ? מ
 פייטרו, מרחיב־דעת. עיסוי בעזרת לשיאו
עשר. עד מעשר

מגב אצלי אין נדיב־לב. מאהב אני
 בי- ,שתלטנית אשה במיוחד מחבב לות•

 הצורך, בשעת לעזרתה לי׳ יש סקסואלית.
בי־סקסואלית. ידידה גם

 מחפש כסף, מלאים כיסים מזדקן, רווק
רחבים. אופקים בעלת ידידה

גם יודע בי־סקסואלי. ),27( לכן גבר

 את להגדיל חייב בגיטארה. ולנגן לשיר
הצעה. לכל פתוח הכנסתו.

הטרו בפעילות מעוניין מלוכלך זקן
הולך. הכל סקסואלית.

שי על חתום החיים. לכל טינופת
פורנו־ סיפרות ותקבל שלנו, המינויים רות


