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 לתיבת ישר העולם מקורות ממיטב גרפית
ביומו. יום מדי שלך הדואר

 י שלך הפסנתר לביוונון זקוק אתה
 אחרי ארבע עד בבוקר 11מ־ אלי, טלפן

הצהרים.

 לבן, אני י נוסף לגבר זקוקה אשתך
 ודיסקרטי. מתחשב מבין, מושך, ,45 גבוה,

מיידי. שירות

סוציא עובדת בלונדינית, יפהפייה
 ,125 מנת־מישכל קילו, 59 ,170 .35 לית

 הופעה. עדין גבוה, גבר לפגוש מעוניינת
קדומות. מדיעות סובל שאינו
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 מטורפות- בנשים מעוניין כושי גבר
 חובה. — יוונית או בצרפתית ידע מין.
 משנה. לא — צורה משקל, עור, צבע גיל,

הזדרזי. מושך. לצילום עדיפות

מאו להיות רוצה \ מזוכיסט אתה
 כדאי האם י לריפוי ניתן מצבך האם ? שר

 שיחרור תנועת קיימת י מזה להירפא בכלל
 הגיע לא האם להומואים. לכושים, לנשים,

צילצול. תן ? נפעל אנחנו שגם הזמן

ב לבן, אני עבד. להיות מעוניין
שתל כושית אשד, מחפש הארבעים, שנות
ב בא מוחלט. לעבד לה להיות כדי טנית

 ל־ כתבי בה, לטפל מסוגלת שהיית בת
קונסטנטין. דייויד

ניו־יורק׳ בנות כל אחרונה. הזדמנות
רוו ,45ל־ 21 בין גיל חשוב, לא עור צבע
ל חוזר אני — לסביות נשואות, קות,

קליפור בנות כל חושו. באפריל. קליפורניה

 פגישה. לקבוע אלי, לכתוב הזדרזו — ניה
באפריל. הביתה חוזר אני

ראשו ממדרגה טיפול מזדתראפיפט.
 גברים של מעולה צוות למזוכיסטים. נה

השיטות. בכל מאומנים ונשים

 לצלם משתוקק רגליים. פטישיסט
ובנעליים. בגרביים יחפות, יפות נשים רגלי

 לבן, ,29 גבוה, חתיך, ץ ללמוד רוצות
 ורוצות יודעות שאינן צעירות ללמד מוכן

 משנה. לא עור צבע שיודעים. מאלו ללמוד
גברים. גם בחשבון באים

ב להשתמש כיצד בסמים. מומחיות
השפ שימוש, צורות כמויות, הסמים. כל

דולר. שני היום עוד שלח ותוצאות. עות

ב הפרועים דמיונותיך מין. מסיכות
מ כבקשתך, אורגיות מוגשמים. — יותר

 לאורגיות כתוב זוגות. עשרה עד ארבעה
בע״נז.

 רביעיה גם לסדר ואפשר זוג, גם חשבון
 לא אנא — נוכלים פסיכופאטים, בין־גזעית.

לפנות.

כ מצוייד חסון, גבוה, ימים. מיטת
 שלא במקום נקודות־חן שתי עם הלכה
 על מיטה עתה זה רכשתי מאמינים, הייתם
 כדי ,35 עד בלונדינית, מחפש מים• מיזרון
ביחד. גלים לעשות

 שי עבודות עם להתמזמז הפסיקו
 מדנמארק אמיתי סרט פעם נסו חובבים.
לשמה. ראוייה פעילות זו מה ותלמדו

 מיש- סירטי צנזורה. ללא פורנוגרפיה
החו האפשריים. המין סוגי כל חיים. גל
 שחור- רגל, 200 של סרט : הנחה — דש
 — סרטים שני דולר. עשרים רק — לבן
ההזדמנות. על קפוץ דולר. 35
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 נימפומניות פורונוגרפיות. פנינים
מ ראית שלא סרטים בפעולה. ולוליטות

היום. עוד כתוב ימיך.
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תצט־ או גבך, את תשפשף אינגריד
 גוף. לציורי לרשותך תעמוד או איתך, לם

 בדחיפות זקוקה משוודיה, עתה זה הגיעה
פרנסה. קצת בשביל הכל תעשה לכסף.

 מבעייה סובל לבן. ויפה, שרירי צעיר
חוש־ את אם מתמיד. לטיפול הזקוקה גדולה

ת כי ־ ת ר ק  שופעת כושית, ע
 לסבית מנערות. לשמוע מעוניינת

בנות. מהר, כיתבו הראש.

 מידות,
כל על

 וחילופין, ישיר זרם שניהם צעיר, זוג
ש עליז בגבר או דומה, בזוג מעוניינים

 צופה. כשהבעל האשד, עם להשתעשע יכול
הולך. הכל הגבלות. שום
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נשים לפגוש מעוניינת כושית צעירה

 שאני לזכור חייבות .24—36 גילים לבנות,
הבוס. להיות אוהבת

 נשים לפגוש מעוניינת מצליפה, אני
הכרחית. תמונה טובה. בהצלפה שמעוניינת
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 מצו־ גיזרה ,32 משועממת, עקרת־כית
 ומנוסות תוקפניות בנשים מעוניינת יינת,

לא. אופן בשום — גברים אותי. שילמדו

ש נשים מחפש שטן. במו מכוער
לש מוכן ? הוכחה רוצה מכוערים. אוהבות

מה תמצאי. לא ממני מכוער תמונה. לוח
וכתבי. רי

במדינה
הבריאזת שירזתי

 התקציב

קמוות שגרס
קרית־ תושב ברודנר נחום עבד שנה 11
 נעדר ולא לליבונה, ב כפועל־בניין גת,

 חש כאשר מחלה• מסיבת אחד יום מעבודתו
ה תום לקראת הימים באחד ברע, לפתע

למר להביאו מחבריו שניים מיהרו עבודה,
כללית. חולים קופת של ז׳ פאה

 היתד, וד,מרפאה צהריים, שעת זו היתד,
 להזעיק סירב המודיעין פקיד רופא. ללא
הטל את לבסוף השליך מביתו, הרופא את.
 שיטלפנו כדי החולה, של חבריו לעבר פון

 שהשער, מאחר כי השיב הרופא בעצמם.
ההפ סיום שעת לארבע, כה בין קרובה

בארבע. יבוא שהוא הרי סקה,
 של מצבו הורע בינתיים חמצן. ללא
 האחות נשימתו. את איבד והוא ברודנר,
והת מצאה, לא חמצן, ציוד חיפשה במקום
אמבולנסים. שני ששלח דויד, למגן קשרה
 ב־ ,ד,רופא הגיע כאשר מאוחר. זה היה

מת. ברודנר היה בארבע, במקום 4.15
 לא אך שנפטר, הראשון אולי היה הוא

הבריאות שירותי סידורי שסבל. הראשון

פרגר מד״א מנהל
מסכימים לא

 מותחים בקרית־גת הכללית קופת־חולים של
 שנים, מזה להם הנזקקים של עצביהם את
 משאר מיוחדת קריית־גת אין אומנם בכך
ה צרת אין תושביה את אך הארץ, ערי

מנחמת. הזו רבים
מזה לא. הענק רק מסכימים, כולם

המקו דויד מגן סניף שהנהלת שנים שלוש
 להשתתף הכללית מקופת־חולים מבקשת מי

 דויד במגן תורן רופא להחזקת בתקציב
 — בקופת־חולים רופא אין שבהן בשעות

 סניף הצהריים. הפסקת בשעות למשל כמו
 בעל מיוחד חדר זו למטרה הכין דויד מגן
 מעשרים למעלה הושקעו בו חדיש, ציוד
 כי בארגזים, עדיין מונח הציוד ל״י. אלף

 תקציביים משיקולים מסרבת, חולים קופת
 באי־שיתוף ״נתקלנו בחיוב. להיענות משלה,
 קופת־חולים מחוז מנהל מצד מוחלט פעולה
 דויד מגן יו״ר מדווח קליגלר,״ ראובן בנגב,

 החולים קופות שאר זאת, ״לעומת במקום.
 לשתף מוכנות — ואסף לאומית — כאן

הרשו החברים מספר ליחס בהתאם פעולה,
 שבקופת- שמאחר ברור אך אצלן. מים

 אחוז 80מ־ למעלה רשומים הכללית חולים
ה את לבצע ייתכן לא קרית־גת, מתושבי

השתתפותה.״ בלי דבר
 שיש בשעות גם וזמן. יסורים חוסך

ה סובלים חולים, קופת במרפאות רופא
 ורעש מהומה אינסופיים, תורים חולים.
 חוזרת הידועה הקלאסית התמונה — נצחיים

ל שיכול חולה בקריית־גת. גם עצמה על
 אצל פרטי לביקור הולך לעצמו, הרשות

חולים. קופת רופא
 להימשך היה עלול זה ניסבל בלתי מצב

 חבריו. לולא ברודנר, של מותו אחרי גם
 בכל העבודה את השביתו הם מותו, לאחר

השערו נגד רועשת בהפגנה יצאו האמור,
 קופת־ של החקירה שוועדת לאחר רייה.

 מתכוונים הם חקירתה, את תסיים חולים
בטו שיהיו עד עולמות, להרעיש להמשיך

לשווא. היה לא חברם של שמותו חים

מתבגרים

מלהיב. זה חדש. זה
 גם להיות עלול זה

 אולם, מסובך. קצת
 יכולים החיים הקשיבי.

 יותר קלים להיות
 סמפוני בשבילך.
 ההגנה ־ סמפקס

 המודרנית ההיגיינית
 ־ פנימי לשימוש
 ומשניחים מסלקים

קשים־. .ימים
 יודעת שאינך יתכן

 סמפוני אולם זאת,
 ע־י פותחו סמפקס

 נערות למען רופא,
 לפניס^שנה כמותך

 אף יכולה אינך ומעלה.
 כאשר בהם להרגיש

 במקומם מונחים הם
כראוי.

 ביותר סוב ה אולם,
 הוא, בהם
 דבר כ׳ אולי,
 מפריע אינו

 בפעילותך לך
 את השיגרת׳ת.

 לעשות ממשיכה
 שברצונך- כלמה

הגבלות. כל ללא
 תמיד מרגישה את

 וחפשיה. בסוחה
 הסמפון הו זכרי.

 שפופרת והו סמפקס
 ניתנים ההחדרה,

 אין בשסיפה. לסילוק
מזה. פשוס
 סמפוני כעת גסי

 להשיגם ניתן סמפקס.
 ספיגה, דרגות בשתי
וסופר. רגיולר

פנימי לשימוש סניטרית הגנה
 ובוזמרוקמת מרקחת בבתי להשיג

 דוגמאות בקבלת המעונינות □ובחרות.
 בבולי אגי 45 ישלחו הסברתי וחומר
 אימפקס אינווסט היבואנים אל דואר

38 ירמיהו רחוב תל־אביב, בנדם,

ב


