
׳עז! דוג חזרה אזימנוו: ודיזל
 מכי־ מיצעד־הפיזמונים מאזיני

 אדקזנור, הייזל את היום רים
ה הגל של כזמרת בארץ, לפחות
 והאיפור התיפאורה כל עם חדש,

 שזכה מי זה. למושג המתלווים
 זכוכית, לשבור בסרט לראותה
 לתורו שנים כמה כבר שממתין

 זוכר הארץ, בדי על לעלות כדי
ו המוכשרת הצעירה את בוודאי
 דמויי כשפניה המרץ, מלאת

 מיטב לפי זרוק לבושה מסיכה,
 מרד אומרת וכולה האופנה, צווי
המימסד. נגד

 הייזל נראתה תמיד שלא אלא
ביו הטובה והעדות כך, או׳קונור

 שצולמה למעלה, התמונה היא תר
 התקופה באותה שנים. שבע לפני

 לעצמה לפלס הייזל עדיין ניסתה
עו של המקובלים במסלולים דרך
 אחרי אבל והזוהר, הפיזמונים לם

תוצ ללא שנים, במשך שנאבקה
 (ראה המתמרד לסיגנון פנתה אות,

ה שינוי ואכן ימין), מצד תמונה
מתבש אנו עתה פירות. נשא ביוץ
ו כיוץ, שוב משנה שהייזל רים

חדשה. בדמות לראותה נוכל בקרוב

11*3110 שינו1א

כסו עס להתחתן איו שט״כן: ג׳ואנה
 ובעיקר הנפטרים את להכיר כדי
יורשיהם. את
 מיקצוע. מהסבת תירתעי אל ,2

 אנשים פוגשות תמיד דוגמניות
 עורכות־דין, ספריות, גם עשירים,
סוסים. ומאלפות טניס, מדריכות

 העשיר לאיש תמיד היצמדי .3
 במיש- או העבודה במקום ביותר
עשירים. חברים תמיד לו יש פחה.

של כפית עם נולדת לא אם
 עד מזל לך היה ולא בפה כסף

 — שכל מעט עם — תוכלי היום,
אם מיליונים, של יורשת להיות

המיליאר את לך לדוג תדעי רק
פסיכיאט טוענת כך הנכון. דר

 בת שטייבן, ג׳ואגה בשם רית
עם להתחתן איך בסיפרה ,48ה־

5 ועוד דולר, 21 תמורת כסף.

 לקבל אפשר דמי־הרשמה, דולר
 שהצליחה מאשה בכתב הדרכה

 כישרון ועם כסף עם להתחתן
ל נישאה 27 כשבגיל יחד, גם

 שהיה שטייכן, אדוארד צלם
.81 בן אז

שימו עצות כמה נותנת ג׳ואנה
: שיות

האבל מודעות אחרי עקבי .1

מדי יזחו שידע חניה!המחשב החתן, *•נ*ש: וון
קליפור של השמש תחת מתרחש מהפכני דבר

 הכלים ונושא ייניש רון הכמורה איש בעזרת ניה,
 את המציג מחשב זהו ״.2+ ״תפוח בשם שלו,
 תפוח.״ כומר הוא שמי ״שלום, במלים: עצמו

 לטקס אחראית זה, צמד־חמד של הקודש !עבודת
 נמשך העסק כל הראשון. המתוכנת הנישואין

 השאלות את שואל !תפוח כומר דקות. שיתי בדיוק
 לו מותר מתי לחתן אומר ואפילו המסורתיות,

לכלה. לנשק

המחש -של גדול חסיד הוא )31( ייניש הכומר
לחר טקס־המחשב נועד שבמקור מסביר הוא בים.
ש כדי בשמיעה, קושי בעלי לאנשים או שים

 המלים קריאת בעזרת הניסיון את לחוות יוכלו
 הגיעו, לא שהחדשים מאחר ״אבל, המסוף. מסך על

 והנה, הרחב. לקהל החידוש את להציע החלטנו
 מיעילות שהוקסמו רבים נמצאו כולם, להפתעת

 ער ממוחשבים שנישואין למרות המתוכנת.״ הכומר
ייניש. של למיסדר דולר 500 של בתרומה עלים

ה העולם 2325 הז




