
ת סגל, פרדרלקה ■ ח ר א מ
 אין בתקופת־הרצה. מאמינה אינני לא,
 יביא לא הוא אך מהנה, נסיון שזהו ספק

 מ־ זה את לך מספרת ואני פיתרון. לשום
 שנים עשר יחד שחיו זוג מכירה אני נסיוני:

 — להתחתן החליטו ואחר־כך נישואין, ללא
 היא, הסיבה חודשים. שישה אחרי ונפרדו
ה שחוסר לדעתי,
---------------------- תקו־ במשך ביטחון

ה הוא ההרצה פת
 בני־הזוג את מחזיק
שה הידיעה ביחד.

 רגע כל יכול שני
 מונעת וללכת, לקום
 את מלהראות בעדם

 — האמיתי פרצופם
ממו תקופה אפילו
שכת•

_____________|_ ל־ נוספת, סיבה
 שפועל היא דעתי,

ל של העיקרון כאן סג
ימת גנובים ״מים
 תמיד יהיו בתקופת־הנסיון יחד החיים קו״.

רשמי. לא זה כי החופה, אחרי מאשר שונים
 — רצוי מאוד שמאוד מאמינה אני מאידך,

תקו יעשו ואשד, גבר שכל — ממש חיוני
 הרבה עם האפשר, ככל במשותף הרצה, פת

 לחופה יגיעו שלא כדי — ושותפות שותפים
ממש. של נסיון כל וחסרי ירוקים

 הקודם) מהעמוד (המט)ן
מרצו אלא החוק, בכוח לא אך — להיפרד

הטוב. נם
★ ★ ★

שחקנית עטרי, יוגה ₪
 מבית אמנם אני

ה אך מאוד שמרני
היא: שלי תשובה
נישואיו־ כן. בהחלט
 הרבה יפתרו לנסיון
ה המסגרת בעיות.

 הנוקשה פורמאלית
 כפי הנישואין, של

 הולמת היום, שהם
הח שכבר זוג רק
משו עתיד על ליט
 להחלים כדי אף תף.
ל־ הרי צריכים הם

ה את אחד הכיר עטרי
 אינני אבל שנייה.

 .17 בני לצעירים מתאים הזר, שהנסיון חושבת
 שהגבר לאחר רק בו להתחיל מקום יש

צבא. סיים
★ ★ ★

בד־יוסף, רבקה ד״ר ■
סוציולוגית

 וזכותו זוג, כל של הפרטי עניינו זהו
להת צריכה אינה החברה כך. על להחלים

 בלתי־רשמי, באופן לא — בשאלה כלל ערב
רשמי. באופן שלא ווודאי ודאי

★ ★ ★

מחזאי מוסיגזון, יגאל ■
 מתמצא אינני מומחה, אינני יודע, אינני

 לייעץ יודע אינני בזה. מבין ואינני בזה
 לאנשים לייעץ לעצמי ארשה איך אז לעצמי,
אחרים?

* * *
סנהדראי טובה ח״ב ■

לא! בהחלט לא,
מסו־ שמבחינה נכון
שבני־ רצוי יימת
ה לפני יכירו הזוג

לח אך — נישואין
ואשתו? כבעל יות
מא אינני ולא. לא

 שריבוי־הגי מינה
תו הוא כיום רושין

 לא היכרות של צאה
דו במשך מספקת.

 עלתה לא רבים רות
 בקרב כלל הבעייה

 בלי גם - העם סנהדראי
לפני תקופות־הרצה

ממליצים. מסויימים שחוגים כפי הנישואין,
★ ★ ★

גברים לפיאות המיוחד המכון
 24־69־24 טל. ת״א הוד) קולגע (מול 7 גנסין רח׳

גרום. אורי — הפיאות אמן של בהנהלתו

(1*1 ) 0א 011*) •111) *צ ?1

המפחיד. החושך
 ליזא- 16ה־ במאה הרוסית הצארית

 מפני כך כל פחדה הראשונה בטה
מל שנות 20 שבמשך עד החושך,

 בשעות ורק אך לישון שכבה כותה
 בחושך לפחד, מה לך אין היום.

 על אם היטב תיראי תמיד ובאור,
 מיני־ ״מרסי״. מיני־גרבונים רגלייך

 בסרט־ מצויידים .מרסי* הגרבונים
 הגרביים את המותח פטנטי הצמדה

 חמים כאשר לחץ. בלא רגלייך על
 ובכל עליך יכבידו לא הם בחוץ,

 .מרסי* מיני־גרבונים יפה. ייראו זאת
ליי. 4.50 רק מחירם

ם עני ת נ ט סי א י גז ב ר ג ב
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