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מכי תם זה את — חקיום אות,
 ה־ הצד בוטחים• הם ובזה רים

משכ אינו במוות, שקשור רוחני,
 לסמוך מוכנים <א הם אותם, נע
 אחרי חיים שיש שיתכן כן על

סיכו לוקחים אינם הם המוות,
שינו אוהבים אינם גם הם נים.
 מכיוון מהמוות, פוחדים הם יים•

 זה מה לתפוס מצליחים שאינם
מה לצאת זה מה אחר, מימד
 לעבור וכאילו ומהמציאות הגיון

 לא שאדם שונה, כל־כך למשהו
אותו• לתפוס יכול

תאומים
המז בגלגל הילד הוא תאומים

 וכמעט באופיו, כפול הוא לות•
 של להרגשה מגיע אינו לעולם

 השלמה כעין הוא המוות שלמות.
 מכיוון 4מו אדם הסיום. עם

 ועכשיו מיפעלו את סיים שהוא
 שהגיע מכיוון למות, רוצה הוא

מס אינו לעולם תאומים זמנו•
 ומפסיק מתלהב מתחיל, הוא יים.

 בצורה מראה המוות באמצע.
 להתמיד חייב שהאדם מדי ברורה

 חרץ ולהשלימו. למשהו ולהתמסר
 המזל של הילדותי האופי מזה,
 יהיה הוא גם שאי־פעם תופס אינו
זקן.

סרט!
וקט חשוכים חדרים אוהבים

 של לרחם לחזור ומתגעגעים נים
 ו- עליהם אהובה המיטה אימם.
 שהאדם מה כל בה. ׳השינה ביחוד
מחפ סרטן בני מהמוות, מצפה

 מצפים הם בחיים. בעודם שים
 לחום — קודם שחיה למה לחזור

היוול לפני עוד שהיו ולחשיבה,
 ובתור האם את מסמל הירח דם•

 בהם יוצר הוא סרטן מזל שליט,
 אינה אדמה אמא לאם• געגועים

 בתוכה המזל, בגי את מפחידה
 בטוח מקום שזה מרגישים הם

עבורם.

אריה
 החזק הניגוד זה ועקרב אריח

 העקרב לתאר• שאפשר ביותר
 המוות, — פלוטו לכוכב קשור
 מקור — לשמש — האריה ואילו

 האריות עצמם• והחיים האנרגיה
 אינם וגם במוות מכירים אינם

 להם. זר כל־כך זה ממנו. פוחדים
ה כל החיים, את מכירה השמש

ומס וחיים ואור חום נותןת זמן
למוות. והניגוד ההיפוך את מלת

ה3 ל חו
 אינם הם אדמה, מזל בתור
 מהמציאות לצאת זה מה תופסים

 בגלל דווקא והחומר. האדמה של
 להתעסק פוחדים אינם הם זה

 הנושא במוות. שקשור מה בכל
 קשור בתולה אותם. מושן די

 בבריאות שקשור השישי, בבית
 עסוקים הזמן כל הם ובשירות.
למ כדי האחרים, את ומשרתים

 להיות לא וכדי עצמם את צוא
 למוות קרובים הם עצמם• עם

 שלהם, הסיעוד תפקיד בתוקף
לאחרים. עזרה היינו,

מאזניים
 את לקחת בא המוות כשמלאך

 היד את ושולח מאזניים מזל
 מוצא אינו הוא בו, ונוגע השחורה

 את לתפוס יכול לא הוא דבר,
 באנשים קשור מאזניים האוויר.

 בן של הקיום ונתינה, קבלה דרך
 של בהתייחסותם קשור מאזניים

 הרגשה נותנים הם האחרים.
ומש האוויר, מתון נוצרו שתם

אוורי הרגשה בסביבתם אירים
 קשור שלהם הקיום עצם רית.

 — זה ובלי לזולת, ולתת בלקבל
מז כל וכמו חיים. אינם חייהם

 מהמוות פוחדים הם האוויר, לות
 גם הם אותו. מקבלים ואינם
 מכיוון כן, על לחשוב לא מנסים

אס אינו במוות שקשור מה שכל
 להישאר מעדיפים הם ודוחה. תטי

היפה. בעולמם

חום. בטרם לקור עוז *
 שנת ,14 קורעת מקרר למכירה

 טלפון מצויין. במצב ,1974 ייצור
.03־240691

בדחי מבוקשת ענוגה. יד *

 לפרטים של״י. תנועת בחסות עין
 של״י למרכז להתקשר ניתן נוספים

 — תל־אביב סניף ! 290257 —
.491603 — הגר !280807
 46109 'ת״ד :להתקשרות מען

״ ־>>' תל־אביב.
 במרחק בנוף־ים, ים. :הנון! *
 שני דירת מהים, הליכה דקות שתי

 חלקי. ריהוט + טלפון + חדרים
 טלפונים לחודש. דולר 150

246013/736031.

ציריפים
אפשריים

 חיפאי במלאה. חיפאי *
 באשד׳ מעוניין לעניין, גבר )41(

 תכתוב ומעניינת מלאה להיכרות.
 לציין נא תל־אביב. 18114 לת״ד

טלפון. מיספר
חב נחמד, נער שזובביניד. *
נע עם בקשר מעוניין ושובב, רמן
מה אינטימיות לחוויות דומה, רה

.91131 ירושלים 13118 ת״ד נות.

ח״ס א־סוח
ש מושב, או מקיבוץ את,

מיו אפילו איכות־חיים, אוהבת
 חסד לא שזה ׳שחושבת חדת,

חיפה, ,1117 לת״ד כיתבי לה,

32/190 נאה גרוש סווינג. *
נשו (אפשרי נאה בבת־זוג מעוניין

 ת״ד (סווינג). זוגות למסיבת אה)
.יוד תל־אביב. 4147
 .27 בן צעיר. עוד הבוקר *
 (עד ומשוחררת ביפה מעוניין נאה,

 אינטימיים. בוקר למיפגשי )35
 תל- 22664 ת״ד אפשרית). (תמונה

אביב.
גב גבר גבר. גבר־ גברי־ *

 רווק. 29/180 ורציני רגיש נאה, רי,
 20־30 גרושות נשים להכיר מעוניין
 רצינית. למטרה בלבד, דירה בעלות

רמת־גן. 1833 ת״ד
מ ,24 פנוי. הבדל• ללא *

עם ואינטימי אישי בקשר עוניין

לווין חוור לחי■
 השביע במערב. וליבי מיזרח בקצה אני גם פטריוט, אני גם

 רק הייתה זו אך חיי. הזדמנות הנה, וחישבתי: זו גלויה קיבלתי
אמיתיים. ירוקים עם מיבחר ייבוא בטוח. אני הבאה, בפעם גלויה.

 אלפיים־שנות־ נהלת־אבות ארץ לד שלום י־שראל. על שלום — ואז
שימחתגו. ראש על נייו־יורק את ונעלה התגעגענו.

הרץ נפתלי

 סובארו אוהבת! מיד שמורה פות,
 :קילומטר מיספר .1600 או 1400 79
 מטאלי (כחול כלשהו בצבע ,40 עד

עדי. .941947 טלפון עדיף).

הולך מה

שיעו אורגן. בלי מורה +
ואור פסנתר בגיטרה, פרטיים רים

 שגם מאוד. מנוסה מורה על־ידי גן
 לכל אורגן, בדחיפות לשכור רוצה

.02־533492 טלפון תקופה.
 מעסה בלבד. לנשים *

 לנשים ומוסמכת. מיקצועית (אשה)
 טל. בביתן. הבוקר בשעות בלבד,

.03־720470
גר מתארגן ״י. של מחנה *

 131 ת״ד גיל. הבדל ללא נשים
רחובות.

ויפה־תו־ צעיר גבר יפיוף. *
והנאה. החטובה אותך מחפש אר

אחד גוף
ליי מעוניין וחם צעיר גבר

 לגוף ״והיו הפסוק את שם
 היום. משעות שעה בכל אחד״,

תל-אביב. 28176 ת״ד

 גיל קשר. ותיצור אומץ שתתפוס
 ת״ד חשובים. לא מישפחתי ומצב
ירושלים. 6705
בדי בכנית להתבסס *
ה. מעו פנוי, לא מבוסס, 40/170 ר
דירה בעלת 40 עד נאה באשה ניין

ו אינטימיות למטרות בתל־אביב,
 הנאה הבוקר. בשעות כנה ידידות

 מובטחים. ותמורה
איגטימיות. :המטרה *
 באשה מעוניין ,30/177 נאה, צעיר
 235 ת״ד אינטימית. למטרה נאה

.26114 קירית־מוצקין

שיקוצים,
 של הספורט למדוד *

 כבר נמאסתם — הזה״ ״העולם
 שלישית! מדרגה הפירסומת עם
אמריקאים אין בבית״ר אם מה אז

 את מעדיף: אתה מי את למחשבה
דינה? את או סאבינה

משתיהן אחת

ת וסיבה  דבי
בורעו

ולאש כורש מיכאל לשחקן
 להולדת טיוב מזל חיה, תו,

הבת.
שרייבמן ושומי תחיה

ה העיתונות ללייטכת *
לר־ הברכות מיטב — ממשלתית

אירופי נסיר

 לאהבה אותך להכיר מעוניין 36/173 ונחמד סימפטי רופי. א נסיך
 תשובה בנאמנות׳ שלך ייענה. מיכתב כל .17 מגיל ומתוקה טובה

תל־אביב. מעוז־אביב. 5 ריגה קהילת גרציה. מובטחת.

 — עיניים בלונדיט/שחוריס/תכולי
 החבר׳ה על לכתוב כבר אי־אפשר

שלנו?
פרובינציאלי אוהד

הרוס־ מ״בית לקצבים *

פוגל ישראל

 המתנת החדש. המנהל 4מיני גל
 הפאשיסטיוו כנופיות־הסער איש
 קרנכו את יעלה כהנא ״הרב״ של

 קר את הזרים, העיתונאים בעיני
טיל. על ואתכם בעולם ישראל

 טובים, רופאים אולי אתם — אים״
לכל מתחת הוא שלכם היחס אבל

הצב קרן

אבו-ארכוג
אורגי עדשות שתי למכירה

 :ניקון שיל נליות
 ?.—2.8 מ״מ 135
 ?.—2.8 מ״מ 35

.03־249241 :טלפון

 הביתה לשלוח אפשר איך ביקורת.
הפ שעברה אחרי שעה חצי אשה
תתביישו. לה?

פציינטית

ברכות
0 לבוטיק * ה ^?,1־ד0

 ג׳ורג* בקינג שניה מיד בגדים מוכר
 על ברכות מיטב — זמנהוף פינת

 בדיוק פתחתם המחודשת. הפתיחה
ה מלתחת את מחליפה אני בזמן,
 בגדים על מתה ואני שלי חורף

תפרנית משומשים.
 - ׳השיער לשחורת *

 כתבו שחור״ זהב מיצחך ״עטור
לומר. מה נותר לא ולי בשיר, כבר

לזהב הנזשוגע
 הגסיעה לרגל לראובן *

 לא הרחוק במיזרח שהאכזוטיות —
הש שלושת את דעתך. את יסיחו

להקדיש עליך שם שתבלה בועות

כסר! אין חינם
 להודיע, מה לן יש אם אז

 לספר לגרן, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
! קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצה מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת נלויית-דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון

 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

הודעה. בעל-ה של


