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 החליפה אד מתחדש, האריג שונה, הדגם
 מידה לפי או מוכנה לחליפה באופנה. תמיד

האידיאלי. האריג פולגת־דיאולו־מאסטר
ונוח. הדור מעולה, באיכות אופנתי,

ביותר החדישה הנוקסלויל תשלובת

בלבושו המקפיד מאסטר-לגבר דיאולן
©

פיע ו ה
של ספרו עממית, בהוצאה

 דאלי סאלבדור
גאון" של ״יומנו

 הספרים חנויות בכל להשיג
ל״י 4.30 המחיר

פסיכולוגי מכוו
וטיפול היפנוזה

 הנפשיות, הבעיות בכל
אישיות מבחני

בהנהלת
רזניק ד״ר

 69300 טלפון בחיפה
 44 ג׳ורג׳ המלך ובתל־אביב

.18.00 עד 15.00מ־
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 להתעללות

באשה
 כל את לשאת אשה חייבת אם ן*

ש ברגע האם, בעלה? של שגעונותיו ) |
 בשקט לסבול גם עצמה על נטלה נישאה,

 שתהיה מבלי — והתפרעותו השתוללותו את
כבוד־עצמי? למינימום זכות לה

 ואלברט• ברכה וכשהופיעו שלא. מסתבר
 פרשת את בו ושיטזזו הרבני בית־הדין בפני

ב לרגע אף הרבנים היססו לא נישואיהם,
פסק־דינם. קביעת
 סיפור ברכה. של סיפורה בעיקר, זה, היד,

 שכל אך מזעזעת, כפרשת־אימים שנשמע
 בעיניה בדמעות עדים• על־ידי אושר בו פרט

 אחזוה כאשר הריונה, בסוף כיצד, סיפרה
אמבול להזעיק הכרח והיה צירי־הלידה כבר
 עימד, מתווכח והחל בעלה אותה עיכב נס,

 לאחר כיצד, כסף. ככה לבזבז צריך שלא
 עליה סגר ליולדות, מבית־ההולים שחזרה

 והיניקה ישבה בו החדר דלת את אחד יום
 הדלת, את לפתוח סירב כיצד תינוקה. את

 שנתקפה לאחר רק השתחררו והתינוק והיא
 את הזעיקו האיומות וזעקותיה בהיסטריה,

 בעט כיצד המשטרה. את ואלו — השכנים
 על־מנת לאחור, להודפה כדי בביטנה בעלה
 החלון של הזכוכית שברי את לפנות שיוכל

בעיקבות כיצד השוטרים. בוא לפני ששבר,
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 ונאלצה שלה החלב את הפסידה הזעזוע
 בהלם, התינוק נתקף וכיצד להניק, להפסיק

ממושך. רפואי לטיפול נזקק
 בשרש־ בודדות נקודות־שיא רק אלה היו

מ להיעלם נהג אלברט ארוכה. רת־אימים
 לשבועות אף לעיתים ארוכים, לימים הבית

 שעות בכל מגיע היה חוזר, כשהיה שלמים.
 ומתעלל מגדף אותה, מעיר והלילה, היום
ה באמה גם מלחבוט היסס לא הוא בה.

 כמובן חמת־זעס. נתקף כשהיה קשישה,
 אותר, פירנם לא כלל שהוא סיפרה מאליו

הילד. ואת
שחור לב★ ★ ★

 שפרצו ברבה, של לדבריה ניגוד ף*
 נשא שבור, מלב ועלבון כאב מלאי .1

 ולא־ צינית בשלווה טענותיו את אלברט
 באשמת היו המריבות שכל טען איכפתיות,

 לעבור מסכימה ברכה היתר, אילו אמה.
 כזוג חיים היו מהאמא, בנפרד איתו ולגור
יונים.

 הוציאו הצדדים, שני את ששמעו לאחר
קושי. ללא פסק־דינם את הרבנים

להמ זכות כל אין שלאלברם קבעו הם
 התנהגות אחרי לברבר, נשוי להיות שיך
כזו.

 בחומרת־המצס הכירו הם זאת. רק לא
ש זמני, צו־פירוד שהוציאו כדי־כך, עד

 בית־ ישיבת סיום לאחר מייד לתוקפו ניכנס
הדין.

 אל־ את הרבנים אילצו הסופי בפסק־דינם
 את לה לשלם חייבוהו גט, לברכה לתת ברט

 הדירה את גם בידיה והשאירו דמי־הכתובה,
 הם שש. לגיל הגיעו עד הילד, את וגם

 ליום עד מזונות לה ישלם שהוא גם פסקו
החבגרו. עד כמובן, ולבנו, מתן־הגט,

ויחיד: אחד בפסוק נימקו זו החלטתם את
 מבית — בה ושלווה חרבה, פת ״טוב
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הוי. למניעת הוסוו השמות * זי


