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 לשימוש שהם יודעת אני ״כן,
 לא מעולם אך פנימי,

 שהם הרעיון על חשבתי
ת הי, ״אעם־נראים״. א  ז

 יכולה שאני אומרת
ת ללבוש  חשש. ללא בגדי כל א
בגד־ים. אפילו

 יכולה שאני אומרת ״את
 ו ממש לשחות אפילו

 שאסור שאומרים ומה
ת להרטיב  השיער א

ם זה ת  סבתא, של מעשיה ס
ן אה

 ■ ובכו. י אותם פיתח ״רופא
ה. בקיא ודאי הוא  בז

 מהתחבושות אפטר רב ברצון
 הבאה בפעם האלה. העבות
ה טמפקס. טמפוני את אנס

 רותי, תודות, ״אלף
״ זה איך לי שסיפרת ק. בדיו

 ת1לן*1בתםר1 □רקחת בבתי להשיג
 דגגסאזת בקבלת הסעוגינות ת.1בחר1□

 בבזל׳ אג•54 ישלחז הסברתי זחונזר
 אישסט־איספקס היבואגים אל דואר
38 ירמיהו רחוב חל־אביב, בגרם,
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נסי יחייב השבוע סוף
 מורטת ופעילות עות

 עלול זוגך ,בן עצבים.
ו באדישותו להרגיזן

 לשאת נכונותו באי
 עלין יהיה בנטל. עמן

כס הוצאה על לחשוב
 להוציא. שעמדת פית

 או ספרותית יצירה
 את תלהיב מוסיקלית

ידידו עם התיעצי — טלה בת דמיונך.
מסיני. כתורה הכל תקבלי אל אך תיך,
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 אין בררן. תהיה אל
 כדאי מושלמים. בני־אדם
 כמה לעשות שתתחיל
רומאנ בעניינים פשרות

 שלמות תחפש אם טיים.
 הרגע רווק. תמות —

 יגיע לו מצפה שאתה
הז לך ותהיה השבוע,

ת ל אותו לנצל דמנו
תלו התוצאות טובתך.

שר יות  בת רוחך. ובקור שלך השיפוט בכו
ך נסיך — שור תי מו לך. מיועד לא חלו
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 הראוותניות הנטיות
 השבוע קשורות יהיו

ש כספיות בהוצאות
 כדאי תועלת. בהן אין

 זו, בנקודה שתקפיד
 לך תזיק הפזרנות כי

ה דבר. של בסופו
 שלך הפנימיים חיים

כ להתעשר עשויים
 או ממאורעות תוצאה
שינו אליך. קרובים אנשים של יוזמות

המשפחה. חיי את לערער עלולים יים
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ב עליך שירד הדכאון
שוי האחרונים ימים  ע

 אמצע לקראת להיעלם
התוכ כשאחת השבוע,

להג מצפה שאתה ניות
מן מזה שמתן רב, ז

 קשרים הפועל. אל תצא
מש־ וביקורים חברתיים

במרכז יעמדו פחתייס ______________
 ויפצו שלך, הפעילויות

 השתדל חובל. אתה מהן הצרות על אותך
!■ד. / ג.■״.■ שנתו, מטרידה הבטחה לקיים

★ ★ ★

 בפעילות נמצא מוחך
 ואתה פוסקת, בלתי

החב לאפשרויות ער
 ה- והכלכליות רתיות

כ דרכך. על ניקרות
 אתה מכך תוצאה

 את להזניח נוטה
 הנראים דברים

ה אחד בטוחים. כבר
 ה- שיתרחשו מאורעות

 בחיי נקודת-תורפה לך יגלה השבוע,
אליה. לב שמת שלא שלך המשפחה
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 חברתית שפעילות תגלה
התענ־ בסרכז תעמוד
תן נו ם י סי הקרובים. בי

ת לך יהיו לפ הזדמנויו
 קסם בעלי אנשים גוש

ה שבמרוצת רב, אישי
מן דיו יהפכו ז ה לידי

ל עליך יחיה קרובים.
ול יציב, השבוע הישאר
ם הימנע  בחיים מזעזועי

 ברצונך אם עבודתך, ובמקום המשפחתיים
כעת. הגעת אליהם ההישגים על לשמור

שנח
 - באוגוסט 22
בספטמבר 22

מאזניים
 - בספטמבר 2;

באוקטובר 22
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קיר את המקפשים אנשים לגבי בררנותך
 החשובה היכרות ממך למנוע עלולה בתך
בלנות יותר תגלה אם לעתידך. מאד  סו

לג תופתע ואורך־רוח,
ב האנשים באחד לות
ת מזלזל, אתה הם  תכונו

 למצבך לסייע בהן שיש
 חוסר והחברתי. הנפשי
עדן מונע נפשי מנוחה  ב
 בשטח להישגים להגיע

 מנוחה קצת לן, החשוב
 לן תועיל הטבע בחיק

 את תדחיק אל רבות.
תן. המטרידות הבעיות  או

ת תפחדי אל — מאזניים בת  נועזת להיו
בבית. הרבה תשבי אל ובהתנהגות. בלבוש
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 לך היקרים האנשים אחד עם מחלוקת

 אם שתבדוק כדאי פעילותך. על תשפיע
 משמ- נובע הדבר אין

 נכונותך ומאי רנותך
חדשות. דיעות לקבל
יט בריאות של בעיות

משפח חיי את רידו
 סוף לקראת אך תך,

יסתדר. הכל השבוע
 מתאים רביעי יום

 עיסקות לביצוע מאד
 עקרב בת פיננסיות.

תו שלך השמרנות —
וחשוב. קשיש אדם עם ביחסים לך עיל

★ ★ ★

ם הביקורים  מעורב תהיה בהם המשפחתיי
ל אן טירדה, עמם יביאו השבוע בתחילת

שתלמו ארוך טווח  לך. י
 והקשב בסבלנות נהג

מן, למבוגרים היטב  מ
 להם להוכיח תנסה אל
תע ואל טעויותיהם, את

 נסיעה שלן. על מוד
 האנשים אחד של קצרה

 תגרום אלין הקרובים
 רבה נפשית להתקרבות

 קשת בת אחר. אדם עם
ה את תלבשי אל —

הבוס. שהוא לחשוב לו תני בגלוי. מכנסיים

★ ★ ★
 רבה בקפדנות צעד כל לתכנן תפסיק

 התכונות הן והעזה מקוריות כך. כל
 הצלחה לך שתבאנה

 גילוי החשוב. בשטח
 אתו אדם על חשוב
 מבחינה קשור אתה

התקד יביא עסקית
ה בשטח ניכרת מות

הרו במישור פיננסי.
 האידו- יחס — מנטי
 תשומת וחוסר שות
 מגלה שאתה הלב

בך. יתנקם כלפיה,
 אותה והקף המעוות, את לתקן נסת

 החברה — גדי בת לב. ומתשומת בחיבה
הזהרי! גבך. מאחורי אותך מסדרת שלך

★ * ★
שפחתיות למריבות האשמה  האחרונות המ

שלאח לשכוח לא נטה בן. ורק אך נעוצה
 בדיוק רגשות יש רים
להת והתחל שלך, כמו

שב ת ח שו  אל אלו. ברג
 לדברים ברצינות תתיחס

 דרית־ בעידנא הנאמרים
ולח להבין ונסה חא,
ה של לעומקם דור

רו דברים. קו  הקרוב בי
 ■גרום לן יקר אדם של
ו מרובה קודת־רוח לן

תעלו לפענח לן יעזור
תן, והעסיקה שהטרידה מה ב רבות או

דן קשר תי לליבך. יוקל עכשיו הקרוב. לע

* * י*־

 שאחרים תצפה אל
 ולא מנסיונך, ילמדו
ש טעויות על יחזרו
 לאדם תן עשית. אתה

ב ללכת אליך הקרוב
 ולעשות הוא, דרכו

למרות טעויותיו, את
הפט לן. קשה שזה

ל עשויה שלך פטנות
להש נסה הכשילך.

כל על המשפיע הנקמנות מרגש תחרר
 רחוק קרוב של ארוכה נסיעה פעילותך.

 — דגים בת הפיננסי. מצבך את תשפר
 הקרוב באדם אמון יותר לתת השתדלי

בעלך. גם להיות יכול זה אליך.

 בפברואר 19
במוס 20

במרינה
חיי□ דרכי

של ה מי עליז  ו
ת בארץ ו א ל פ ה
באוטובוס, נסעה 19ה־ בת חורי* עליזה

 לבילוי ברמת־גן מביתה חברות, כמה עם
ש הפנוי במושב כאשר ברמלה, בדיסקוטק

 ממושקף, נעים־הופעה, צעיר התיישב לידה
וצנוע. תמים רושם שעשה

 יפתח שלא כך, כדי עד צנוע לא אולם
 מילד. פה מילה הנאה. שכנתו עם בשיחה

 לדיסקוטק. לצעירות התלווה והצעיר שם,
ש לי וסיפר רציני, נורא לי נראה ״הוא
 בתור ועובד ,25 בן שהוא דהן, מישל שמו

 באל-על.״ מנהל־חשבונות
דב גם לה סיפר הוא ואומלל. בודד

ש כתב־התביעה לדברי נוספים, רבים רים
ו־ בצרפת, שמשפחתו מעשה: לאחר הגישה

וארוסתו דהן חתן־מיועד
אן רק לא ־ז׳ו שוי גם אלא — דון נ

 אומלל, כל־כך ומרגיש בארץ, בודד שהוא
ק ושהיא ו י ד שלו. הטיפוס ב

 המסכנים, הוריו על לספר הירבה וביחוד
 ידו — והוא בצרפת, רבות כה הסובלים

 לא עליזה כמובן. בכסף, מהושיעם. קצרה
 ומכרים, משפחה בין הלוואות גייסה היססה,

ל״י. 3,350 הגבר לידי שילשלה
 האביר ביקש כרגיל, זה, שבשלב מובן

 אותה. שקיבל ומובן הבתולה. של ידה את
 חורי. משפחת בבית התקיים האירוסין טקס

 בשפע. ואוכל רבים, ומוזמנים תזמורת עם
עליזה. של הוריה חשבון על כמובן, הכל,

״ב ובהריון. - כתולה תמימה,
 יחסי־מין מישל עם קיימתי האירוסין ערב

 אז ״עד עליזה. מספרת הראשונה,״ בפעם
בתולה.״ הייתי

 ה־ לקראת הזוג, בני יצאו העולם, כדרך
כשה רחב, למסע־קניות המיועדת, חתוני׳

 ב־ חוסך ואינו נדירות מגלה המיועד בעל
״׳ בפי״-*׳ כלומר, כספו. •תלו. י׳—י

 אלא תמימה, נערה רק לא היתד, עליזה
 מטקס חודש חלף לא כנראה. ברת־מזל, גם

ב היא כי למישל בישרה והיא האירוסין
הריון.

 אותו. שראתה האחרונה הפעם זו היתד,
אלוף־נעוריה. נעלם למחרת

הופיעו. הציקים - געלם החתן
 ומשפחתה עליזה הגיעו הימים, משחלפו

לתרמית ד-ורבן ריי״ה נפלו כי השערה לידי
ה- כל סר— ,......... ד, דעתם מסויימת.

 כאילו חוזרים החלו הבעל ששילם צ׳קים
מגומי. עשויים היו

 מבוסם הפך חורי משפחת בני של חששם
 משוטר באקראי להם נודע כאשר לחלוטין,

 הדון־ז׳ואן, את בזמנו שהכיר באר־שבעי,
 וחי לילד, ואב נשוי הינו דהן מישל כי

 כי דעתו, את הביע השוטר מאשתו. בנפרד
 מעליוה, דהן שחלב הכספים שאת ייתכן

לגרושתו. כדמי־מזונות העביר
 כדי הדעות, לכל בה, שהיה זו, השערה

 לא מישל, של החיובי אופיו על להצביע
 פנתר, היא עליזה. של דעתה את הפיסה

 הגישה פרידמן, וזאב מאירה לעורכי־הדין
 על ל״י אלף 58 בסך תביעה מישל נגד

ל היה ניתן שלא מאחר נישואין. הפרת
מהארץ. עיכוב־יציאה צו נגרו הוציאה אתרו,

הוי. למניעת הוסווה השם * זי

1746 הזה העולם


