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יעקבסנן י ד־ פרסזס

 לחיי־נישואץ הדרך
מאושרים

מאת חוברת הופיעה
לב שמחה ד״ר

העתי ואלו בני־הזוג המכשירה
 יפים. לחיי־משפחה להתחתן דים

ת בקיוסקים להשיג נ ח ת כ  ו
 ,11 לסינג רח׳ מנא — יעוץ

226068 טלפון תל־אביב,

 לה תניח אל
להתפשט...

 מתפשטת היא כאשר
נעימות. אי לך נגרמת

 ובהת־ שיער בנשירת כמובן הוא המדובר
 את למנוע אפשר רבים במקרים קרחות.

 על־ידי והקרחת הנשירה של התפשטותן
״ שימוש ר י ס ק י ל א ״  הביאו־ של ב

 רובין. אלכסנדר ד״ר קוסמטיקאי
 חודש של לשימוש מיועד בקבוק כל

 רבים במקרים כי הוכיח הנסיון ימים.
 חדשים) (בשלשה בקבוקים שלשה הספיקו
הרצויות. לתוצאות להביא

מכתבי□
)3 סעסוד >ך0(חס

 האירופאית, התרבות שמתוד ׳פנה האם
 ספרד סיסי הפונרוטים צפהו עליו, האהובה

 לשוויון, מסכים האס! אין ...כסובן,יסיגו? ועד
 נקיון ועובדי לעוזרוודבית זקוק הוא שבז,

 עבורו. שיעבדו
1םאד מבולבל אתה אדוגי,

עמישוב רחל, ד.

 בבגדאד, עלי־באבא בשוין ברנשטיין: מר
 גדולי פעם גדלו ובדמשק בקאהיר בבירות,

ה ושאר הכלכלנים
 של החריפים מוחות

המזרח.
 אתה יודע והאם

 הפער את יצר מי
ל לר אל במרינה?

 את לחפש הרחיק
 מיכל־ אצל התשובה

 מי ורפאל. אננ׳לו
ה הפער את שייצר

 עלי־ שוק ואת זה,
 השלטון. זהו באבא

 מדיניות פרי זהו
מ כשלונות רצופת

תוכננים.
 לצפות אפשר מה
במע שנולד מילד
אכנר האם מפא״י? ברת מהם בכלל לד ידוע

 1ל..כםית" דומה לא זה במעברה? החיים
 בקולנוע. רעש המקים לפי,־חח תלעג אל

 במעברה, הילחם אותה שיצר במי הילחם
 הילחם לביודספר. לשלחו הוריו ובאי-יכולת

להתפתח. לו נתן שלא במישטר
באר־יעקב אבנר, יוסף

ילדיה וששת מסעודה
 היושבים וילדיה כהן מסעודה לבעיית

 ):1316 הוה (העולם הרבנות מדרגות על
 ב- שם כשעברתי זו אשה ראיתי אני

 המשתכר בעלה, על סיפרה היא מיקרה.
 חקרתי, אותם ושכניה, ילדיה אותה. ומכה

 אח באשה, מתעלל הבעל היה שאכן אישרו
בילדים. ונם הריונה, בעת  קול-ישר־״ ויצ״ו, כמו למוסדות פניתי
 לי ענו אחדים עיתונים. ומערכות אל׳׳
 פתח זה כי לעזור, יכולים לא שהם
מקרים. לעוד

 ב־ הטטפלת ,סופרי! מטילדה עורכת-הדיז
 חסרת שהיא אומרת זה, אנושי מיקרה

המפגרים. האישות חוקי מול ישע
 היא שמצידו — לי אמר הרבנות מזכיר

 שלוש עוד ילדיה עם שם לשבת יכולה
..שנים .

חיפה ברגמן, רות
כהן. מסעודה הגב׳ :הנדון

 לאמיתו, העובדות את יידע שהקהל כדי
 הדברים את להעמיד לנחוץ מוצא הריני

נכונותם: על
ש הוכחות כל הביאה לא האשה (א)
 ואין באכזריות כלפיה מתנהג אמנם בעלה

 לפנות להכריחו זה, בשלב משפטי, יסוד כל
דירתו. את לגמרי
 מצאה שהיא לביה׳׳ד הודיעה האשה (ב)
 גבעת־עליה בשכונת בשבילה מיוחדת דירה
 וביקשה ל״י, 80 של חודשי בשכר ביפו,
 ביה״ד הנ״ל. שכ״ד בתשלום הבעל את לחייב
 את לשלם הבעל את לחייב לבקשתה נענה

 ל״י 150.— סד על נוסף הנ׳׳ל, שכרידירחה
 לה לשלם הבעל את חייב שביה׳׳ד לחודש

 וצור־ חשמל מים, הוצאות מלבד למזונותיה.
 הבעל של שהכנסתו לציין ויש כי־הלבשה.

 לשלם עוד שעליו ליום ל״י 10.— בס״ה היא
 מה משום והרהיטים. הדירה על חובות מזה

 שיינתן דווקא ודרשה שוב האשה הופיעה
מהדירה. הבעל את להוציא צו

הרבניים, בתי־הדין מנהל כץ, דב הרב
ירושלים הדתות, משרד

בקסבה וידמה
ה ט״סקר חלק בעתונכם לקרוא תמהתי
האמריק על־ידי שחובר הישראלי״ מסעדות

 ברא וילמה אית
 ),1312 הזה (העולם

ל שוללת היא בו
הה צורת את חלוטין

והש האוכל גשה,
 המסעדות בכל רות

בישראל.
או הפליא הדבר

 שכן — מאוד תי
ב גם ביקרה וילמה
 ועד שלי, מסעדה

 — זוכר שאני כמה
ב חן המקום מצא

ה אף והיא עיניה,
 תשומת את עירה

 משום כד. על לבי
 לי ברור לא כד

ל כשהחליטה מדוע,
המס כל את השמיץ

אותי גם כללה עדות,
מס שור, אלכם

שור
בדו״ח.

תל־אביב קסבה, דת
המס כל שמות את פירסמה בר־אילן וילמה
ה את ייחסה לא אך ביקרה, בהן עדות

 ל״רוב־ אלא מסו״מות, למסעדות ליקויים
 הזכירה היא הנסקרות.״ המסעדות של רובן

 את הביעה בו בפרק לטובה, קסבה את
כשנתיים. לפני המסעדה, סגירת על צערה

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

במדינה
העם

א ן הו מי א מ
 מערכות כל את לבדו הקובע האיש מיהו
ב השולט הזקן של דמותו מהי ישראל?

 על־ ניתנת לשנה אחת שלטון־יחיד? מדינה
ב המוסמך האיש מפי ממצה, תשובה כך

בן־גוריון. דויד יותר:
 ארץ־ לחלוקת ם הא׳״ להחלטת השנה ביום
 למסור הניצתי ראש־הממשלה רגיל ישראל

 על מקיפה סקירה היומונים• עורכי בפני
 על מנם, אי והמדינה. העולם היקום, מצב

 זו. מסקירה הרבה ללמוד אין אלה נושאים
 נוף על יחידה־במינה סקירה מהזזה היא אן

הנואם. של הנפשי הנוף מרתק: יותר הרבה
 במצב בן־גוריון נמצא שנה לפני עוד
 מפא״י ותבוסת מפרשת־לבון כתוצאה קשה,

 עצמי, בטחון שפע הוא השנה אך בבחירות.
 או אדם ששום יודע הוא והתחנחן. חייך

 את ממנו לגזול מסוגלים אינם שוב מפלגה
 יוכל עוד כל בו יחזיק הוא וכי השלטון,

 לגמרי חופשי היה כן עג רגליו. על לעמוד
 ושגעונותיו, אמונותיו השקפותיו, את לגלות

 חב־ ר של מאלפת תמונה זאת היתד.
 ופיקחות, אנוכיות של וקוצר־ראייה, תפיסה

 ני רעי. ברק של וילדותיות, גאוניות של
.76 בגיל בן־גוריון דויד בקיצור: ועקרות.
הת עצמם העורכים ??{ורכים. פייס

 גרקו. ג׳ולייט להופעת כמו למאורע כוננו
 ביותר, הטובים המקומות על התקוטטו הם

 פיתרון מחוסר לראש־הממשלה. הסמוכים
ה הגרלה. לערוך המארחים נאלצו אחר,

 הוציא עורך כל במיספרים, סומנו מקומות
ב מי מקומו, את לו שקבע פתק, מקופסה

בזנבו. ומי השולחן ראש
 הוא אך לשאלות. שיענה הודיע בן־גוריון

 קנדי, הנשיא מן פיקח יותר הרבה היה
 הכנה ללא שלו במסיבות־העתונאים העונה

 בן- לעברו. הנזרקת שאלה לכל מוקדמת,
 ימים כמה בכתב, השאלות את ביקש גוריון
(כמ לו הנוחות בשאלות בחר הוא מראש.

 את הכין מפא״י), שכירי מפי כולן עט
 לא העתונאים מן איש בהקפדה. תשובותיו

 לשכת אלא במקום, בו התשובות את רשם
 המסיבה אחרי חילקה הממשלתית העתונות

מנופה. רישמי נוסח
 ראש־ שזר בדבריו רצה. לא אבא
 ערך בעלי פסוקים וכמה כמה הממשלה

למשל: מרתק. וביוגראפי פסיכולוגי
 לפני הציונית מהתנועה ״הסתלקתי 9

 שלי אבא לארץ... עליתי נאשר שנה, 57
ה התנועה לפני ציון, חובב ציוני, היה

 נתן כי אם שאעלה, רצת לא ׳הוא ציונית.
 הדרו״ להוצאות כסף לי

 בין חסרו. לא הומוריסטיות הערות גם
השאר:

 התיאוריה אם פעם: אמר איינשטיין •
 גרמני, שאני יגידו הגרמנים תתאמת, שלי

ה אם גדול. אדם שאני יגידו הצרפתים
 שאני יגידו הגרמנים תאכזב, שלי תיאוריה

גרמני.״ שאני יגידו והצרפתים יהודי,
 עשו כשהגויים בגלות, חיים לא אנו 9

בארץ.״ גויים די אין לאושרנו עבודתנו. את
 (אנשי לופטמנטשן לא אנחנו ״בארץ •

באוויר.״ השולטים אנשים אלא אוויר),
 מאחורי אולם ובטחוניזם. מישהו

 האני את בן־גוריון גילה אלה, פרפראות
 .1962 בסוף שהתגבש כפי שלו, מאמין

עיקריו:
 ה־ הוא בעולם ביותר החשוב הדבר •

 שאני אידיאלים יש הזה היום ״עד בטחון.
 לוותר מוכן אני עליהם. נפשי למסור מוכן

 ישראל.״ בטחון בשביל האידיאלים כל על
 מפני כלום, לא כבר זה ״בטחוננו ובעוקץ:
 ,בטחו־ המילח את לעשות מנסה שמישהו

לדבר־גנאי?״ ניזם׳
 איננה זה עיקרון של העיקרית התכונה

 בו. שאין מה דודקא אלא בו, שיש מה
 בן־גוריון הזכיר א7 הארוך, המונולוג בכל
 לא .שלום״, המילה את אחת פעם לא אף

 תלויה שלום השגת כי ברמז אף הסכים
 שישראל או בישראל, שהיא מידה באיזו
 הבט- לקראתו. כלשהי פעולה לפעול יכולה

 כשלב־מעבר, בדבריו צויין לא הצבאי חון
 קבוע עליון, כערך אלא השלום, להשגת עד

וניצחי.
 המרחב. של אטומי לפירוז מקום אין •

 בידינו שיהיה לכך להתכונן ״עלינו להיפך:
 בנו להילחם יעז לא שהאוייב מרתיע, כוח

ת א .. ב לקיים עלינו הזה המרתיע הכוח .
לי האמצעים, ובכל התנאים כל א ב צ ו  י
״ מן הכלל.

 שיש שידע האוייב, את ״להרתיע יש כי:
)6 בעמוד (המשך

הש את למנוע כדי כך הוגדר הפורום •
הזה. העולם עורכי תתפות
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