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 המפונק. למעשן הסיגריה
 לה, דומה שאין הסיגריה

 המכסובב בקופסת
 וההדורה השטוחה

בישראל הראשונה בפעם

 אמריקאית. תערובת
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ל״י 2סיגריות- 20

במדינה
 עליהן התמונות, שאת לי נראה לכן
 במדור יותר לסווג ניתן הוויכוח, ניטש
 למבוגרים או פורנו בשם יקום) (אם

 ליווי של תמימה במיסגרת מאשר בלבד,
לכתבה.

 ארה״ב שיקאגו, אבני, חנה

 צלופח לקטון; ■

למזכרת
 ״הפרחים ,1842 הזח״ ״העולם
ל שגילו הגן, עלופחי על החיים״,

אילת. יד

 במעמקי היופי ששאריות למי קורא אני
 שהאוצר כדי להתאגד לליבו יקרים ימינו

שנית־ הזה החדש
ב ילך לא גלה

האוצ כל עקבות
 שגילו האחרים רות

 בטוח אני בארץ.
ה פירסום שאחרי
 עשרות יבואו כתבה
 וכל צלילה, חובבי

ל ״יקטוף״ אחד
צלופח״ ״רק עצמו
 רק למזכרת. אחד
 על יביא זזה אחד,

הסוף. את הגנים
באר־שבע זיו־נוי, יעקב

משמר ■

הגבול
 מדיהם על הבחורים את ברחובות בראותי

לבי. עולץ הגבול, משמר של הנאים
 לרחובותינו שוגרו אלד, עבריים בחורים

האלי ביעור והיא: נעלה מטרה למען
העברי. ברחוב והפשע מות

 עם לדרכם אותם לווינו רבות בתקוות
 התביישנו שקצת למרות לתפקידם, כניסתם
 להודות מנת על רעהו בפני איש להביט

בחורינו. של הנעלה במשימתם
לתפ כניסתם שעם סברו מאיתנו רבים

 נקרא לא הארץ, קצת תשקט אכן קידם
 ביר־ ומעשי אונס רצח, על ביומו יום מדי

לזוועתם. יונות
 הדבר, הוא כך לא הרב לצערנו אולם
 בחורים לפני ראשי מרכינה שאני למרות

במעט. לא חייהם את שמסכנים אלה אמיצים
מת אלימות על לדווח מוסיפים עתונינו

 וילדים נוער בני של גדול אחוז על גברת׳
 נשים של רצח מקרי על לסמים, שנתפסו
וכר. ובבתים ברחובות וגברים
 ופסיכולוגים פסיכיאטרים ימצאו האם

 כיצד עצה לנו לעוץ שמסוגלים למיניהם
 יימצא אם מסופקני הנ״ל. הנגע את לדכא
ז! אחד

רמת-גן פורמן, מאשה

מדור ■
השידוכים

המטיי צעירים ישראלים ארבעה אנו
 מעוניינים לפעמים, ועובדים בקניה לים

 צעירות בחורות ארבע עם בהיכרות
 להרפתקאה שותפות להיות המעוניינות

אפריקה. ברחבי מעניינת
לכתו מכתב שלחי דם. לד ויש במקרה

הנוכחית: בת
£1501110 1193 .0 ?.

ת. י. עבור
האפשרית. במהירות ורצוי

 לבלות לטייל, אוהבת ואת דם לו יש אם
תמונה. למכתב בנוסף שלחי ולהנות,

קניה יגאל,

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
רמכתביחם. נות

זיו־נוי
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1845 הזה העולם


