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 צמר, לכביסת האידיאלי האמצעי — שמפו טקסטיל
 קופסת סינטטיים. וסיבים עדינים אריגים משי,

 את ומייעלת התוכן על שומרת החדישה הפלסטיק
השימוש.
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ר ז״ר פ ג מ  ספורטיבי, קו לנעלים חדשות. בנעלים האביב, לקראת יצא, ה
והליכה. נופש לשעות נאימות
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המפחיד החושן
 ליזא־ 16ד.־ במאה הרוסית הצארית

 מפני כך כל פחדה הראשונה בטה
מל שנות 20 שבמשך עד החושך,

 בשעות ורק אך לישון שכבה כותה
 בחושך לפחד, מה לך אין היום.

 על אם היטב תיראי תמיד ובאור,
 מיני־ ״מרסי״. מיני־גרבונים רגלייך

 בסרט־ מצויידים ״מרסי״ הגרבונים
 הגרביים את המותח פטנטי הצמדה

 חמים כאשר לחץ. בלא רגלייך על
 ובכל עליך יכבידו לא הם בחוץ,

 ״מרסי״ מיני־גרבונים יפה. ייראו זאת
ל״י. 4.50 רק מחירם
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כאשר צעיר גבר היה ביגמו־
 ד,תמו־ עקב בחייו לראשונה אושפז

 זמן־מה בגרמניה, קרה הדבר טטות־עצבים.
 שבועיים לשילטון. הנאצים עלות אחרי
 על אביגדור הועלה למוסד, שהוכנס לאחר

 הרופאים עיקרוהו שם שולחן־הניתוחים,
 נעשה הדבר הזרע. צינוריות ניתוק על־ידי

 אסור לפיה הנאציים, השילטונות בפקודת
לעולם. ילדים להביא לחולי־רוח היה

 אביגדור נמלט מבית־החולים, כששוחרר
חייו. את בכך הציל לארץ־ישראל,

 שהכיר עד בארץ, ערירי חי רבות שנים
 נישאו, השניים דבורה״. את שנה 13 לפני
 אביגדור גילה לא האיום סודו את אבל

 נישואין, שנות ארבע לאחר רק לאשתו.
 להיכנס דבורה של נסיונותיה כל כאשר

 — לרופא פנתה והיא בתוהו, עלו להריון
איל היא מום. כל עצמה בה שאין גילתה
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המר יצא וכך להיבדק, אביגדור את גם צה
השק. מן צע

יח לחיות השניים המשיכו זאת, למרות
 מיספר אביגדור הוכנס השנים לאורך דיו.

 ב־ לחולי־נפש, לבתי־חולים נוספות פעמים
ונסיונות־התאבדות. התקפות־דיכאון עיקבות
הא פנתה נישואין, שנות 13 לאחר ואז,

 להתגרש בתביעה הרבני לבית־הדין שד,
 תחתיו,״ יותר לסבול יכולה ״אינני מבעלה:

 בת עכשיו ״אני בפשטות• לדיינים סיפרה
 בחיי.״ בילד עוד לזכות רוצה ואני ,42

★  מוכה־הגורל הבעל היה יכול מה •וכי
 רק רצה הוא כזו? לטענה לענות (

 לו שהיה מה כל שהיתר, אשתו, על לשמור
 ארבע לאחר כבר גילתה ״אפתי בעולמו:

 בבית־ התגונן עקר,״ שאני נישואין שנוח
 איתי לחיות המשיכה זאת ״למרות הדין.
ל שרצונה מוכיח זה נוספות. שנים תשע

 מסוגל שאינני בגלל לא הוא עתה התגרש
 היא האמיתית הסיבה לעולם. ילד להביא
 איננה כבר היא זה, מלבד פרנסה. בעיות

 בגילה.״ ללדת מסוגלת
★

 האומלל, הגבר לנפש הבינו דיינים ן■*
 גם שכן להושיע, בידם היה לא אך | |

 מאושרים. לחיים שלה זכותה היתד, לדבורה
מסו אינו שהבעל שברגע קבעו, בפסק־דינם

זכ היא בילד, מעוניינת והאטה להוליד, גל
 שיש זמן כל אחר. בעל לה לחפש אית

 תלד שהיא קלושה, אפילו אפשרות, עדיין
זה. סיכוי ממנה לשלול אסור —

 עוד בנישואיה המשיכה שדבורה העובדה
 עקר, שבעלה שגילתה לאחר שנים תשע

 הם נגדה. טענה לשמש יכולה אינה פסקו,
 חוקי־ההלכה, שלפי לאביגדור הזכירו גם

 ״לא ככתוב: להתחתן. כלל לו היה אסור
אדוני.״ בקהל כרות־שפכה יבוא

 לתת חייב אביגדור, ״הבעל, ססק־דינם:
דבורה.״ לאשתו גט־פיטורין מייד
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