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 כל משעשעים אינם הגירושים לא׳
 ארץ כמעט אין אשר בעיה זוהי עיקר.

מת ואינה בד״ מתלבטת שאינה בעולם
בה. הגירושין מקרי ריבוי על ריעה

כמס לגירושין. סיבות ■ואלפי מאות
 ישנם הסיבות. מספר כן — הגטין פר

 היא הגירושין לריבוי שהסיבה טוענים
 הברתי. כמוסד המשפחה ערך בירידת

בפי במלחמות׳ הכל התולים כאלה יש
 הנחפזים בנישואים הממושכים׳ רורים

 שרק מאמינים ואחרים המלחמה. ימי של
 המין וחיי בעולם המוסר ירידת בגלל

 המודרנית בחברה המקובלים החפשיים
הגירושין. מתרבים

 בכל בגטים העוסקים המשפט בבתי
 טרגדיות יום יום מתגלות העולם חלקי

 אהבות הרוסים׳ משפחה מחיי מזעזעות
ונ אנשים שנשכחו׳ הבטחות שנכזבו׳

 כאל לגט השואפים סבל למודי שים
המשחרר. המוצא

 גירושים גם ישנם הכל ולמרות
 את משעשעים אינם הם משעשעים.

 לסבול. מרבים בודאי אלד, ;הזוג בני
 השומעים קהל את משעשעים הם אך

 על אפילו צחוק בת ומעלים והקוראים
לת הסיבות כי הקפדן. השופט פני

מעי בגידות, אינן אלה גירושין ביעות
 אופיים הן הסיבות התאמה. וחוסר לות

שו ונשים גברים של והמצחיק המוזר
 אביא הנד׳ אאריך. למה אך — נים

שנאס אלה מתביעות כמה רק לפניכן
 :בעצמכן והחליטו קראו באמריקה. פו

 סיבות י לשעשע כדי בכך אין כלום
נשים. תביעות של

 המשפט לבית הזמנה קיבל בעלה
 או !אחת ביד נהיגה בגלל כנאשם
 ששי, ביום רגל כדור משחק בעלה
 ראשון ביום גולף בשבת, סל כדור

השבוע. ימי ביתר וקלפים

יכולה שאינה טוענת לריקוד מורה
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ברנד

 מכה שבעלה העובדה את לשאת עוד
התותבת. בדגלו בראשה

 הקצין בעלה על מתאוננת בית עקרת
 המצרכים את להביא לה לעזור המסרב
 הולם זה אין כאילו המכולת, מחנות

הצבאית. דרגתו את
המכ את לאשתו שלח אחר בעל

 אני שעבר. בשבוע ■התחתנתי : הבא תב
לך. איכפת זה שאין מקווה

 העצל שבעלה מספרת בית עקרת
 עם הביתה לבסוף בא העבודה ומחוסר

בשבילה! — משרה
 מוצא שבעלה טוענת אחרת אשד,

 זמנם שעבר כדבר ההיגיינה צרכי את
בביתם. אמבטיה חדר לבנות ומסרב

 קצרים מכנסים זוג מצא אחד בעל
ממי גדולים יותר הרבה שהם בארונו

 שהמכבסה להאמין מסרב והוא דתו,
בטעות. אותם שלחה

להת תלונות שום אין אחרת לאשר,
 יכולה שאינה אלא אליה, בעלה נהגות
שלו. אמו אל מתנהג הוא איך לראות

הטו 82ה־ בת האשד, היא ואחרונה
 היא לאן לדעת תמיד דורש שבעלה ענת

!מי ובלוויית הולכת
הגב כנגד רק לא יש תלונות אך

 מטענות כמה הנה משונים: שהם רים
:הגברים
 אתה לוקחת שאשתו טוען אחד בעל
! חתולים 27מ־ פחות לא למיטה

או הכריחה שאשתו מספר אחר
 את גם השכירה ואחר במוסך לגור תו

לעזוב. אותו והכריחה המוסך
 מספר ראייה, קצר בודאי צעיר, חתן
 חדשים, מספר רק כלתו את שהכיר

המ חתונתם אחרי שעות כמה והנה
בן. לו ילדה כבר פוארת

 כה היא שאשתו מספר אחר בעל
 10 רק לו משאירה שהיא עד קמצנית

 דולר 50 של ממשכורת לשבוע סנט
 כסא על לשבת לו מרשה והיא לשבוע.

 הוא הזמן יתר הארוחות. בשעת רק
!לעמוד — חייב

 שהיא בעלה על איימה אחרת אשד,
 עם ?!פרו את תערבב אותו, תשרוף
הד על ״אותו״ ותפזר הימיים זבלים

ביתם. לפני שא
צוחק? השופט שגם איפוא הפלא מה
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ת שלנו היין פינ

היין? על לשמור היאך
 תורה והחסנתו היין שמירת גם
 מי כל לא לימוד. וצריכה היא

 מסעדה ובעל חנוני לעצמו שקורא
נו זו ידיעה אי זו. תורה יודע
היין. בטיב אותותיה תנת

 הוא: היין בשמירת גדול כלל
ב לא המלאים הבקבוקים החזקת
 מבין רבים במאוזן. אם כי מאונך
 יודעים אינם בעירנו היין מוכרי

 בהרבה כי לציין נעים זה. כלל
 היין. על לשמור יודעים חנויות

 אלו שבחנויות הדבר משמח וכן
רא ■מיקבי ארצנו, מיינות מוכרים

יעקב. וזכרון לציון שון
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פתרון
ת התחרו

ת תרו הכו
 כקשות. כותב

בשבו הצהרות
יו ותעודות עה
 כנין לפני שר

 המשפט בית
בתל־אכיב

:׳,הצילום
קאופמן

״העו מקוראי שנים
 את יחלקו הזה״ לם

 אחת ל״י של הפרס
ה הכותרת בשביל

לת ביותר מתאימה
 ב־ שנתפרסמה מונה
 שניהם ; 635 גליון
ב אחד לדבר כיוונו
 ראש־ מפיוטי פסוק
ז : השנה ח ו א ה
ד י ת — ב ד  מ

. ט פ ש מ
 אליעזר הזוכים, שני

 ואריה זילברשטיין
 מתבלןשיס דוד, בן

 למערכת לסור בזה
ה מחצית את לקבל

אחד. כל פרס

ם סיורים ר קלי בעי
המו הראשונה בפעם לי כשהציעה

 הפעוט בני בשביל גומי מכנסי זוג כרת
ומשתוממת. נפתעת הייתי

? לילד ניילון ? גומי מכנסי מה,
 לגרום, יכול זד, מד׳ יודע מי לא. אך

 לא לא׳ לא ועוד. ועוד גרויים, פצעים׳
אקח.

המוכ של השתדלויותיה כל ולמרות
 זה שמוצר הבטחותיה וכל הנאמנה רת

בא העולם בכל מקום לו וכובש הולך
 אך קניתיו. לא — הילדים בגדי רון

הח את כשקבלתי חודש־חדשים, אחרי
בי. חזרתי הסרוגה, הראשונה ליפה

 מתי אמרתי, אחד, לטיול רק נו, —
 פעם היפה? חליפתו את לו אלביש
 קלה, לשעה בשבוע פעמים בשבוע
יזיק. לא בודאי אנסה,

הזיק. ולא — ונסיתי וקניתי.
 אותו מוצאת והייתי הקור כשבא

הח ראש, ועד רגל מכף רטוב בבוקר
 בלילה. זד, זוג להלבישו לנסות לטתי
 לובש הוא ומאז הזיק. ולא — נסיתי

 פחות ואני רטוב פחות הוא תמיד. זאת
• מכביסה. עייפה

 המוצר את למצוא יכולה את היום
 גומי ילדים. בגדי של חנות בכל הזה

 למים חדיר שאינו אחר חומר או ניילון
 טובים מינים ישנם בנמצא. כולם —

 מועילים כולם אך טובים׳ פחות וישנם
ולאם. לילד

 אמהות עוד היום שישנן כמובן,
 הזה. הדבר לשמע המזדעזעות רבות
 אומרות, הן ושלום״׳ חס ושלום׳ ״חס
 יגדלו וכן בחיתולים רק גדלנו ״אנו

אמ פעם, להעיז כדאי אך — בנינו״
תראינה אתן :ולנסות צעירות, הות

מאד. טוב הדבר, טוב כי ותווכחנה,

ם י ט י ל ק  ת
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 את לסדר האשד, משתדלת לעתים

 באם לשוא, עמלה וכל תסרוקתה,
ו שמנות הן, מחוספסות שערותיה

ברק. חסרות
מת טיפול דורשת יפה תסרוקת

:גורמים בשלשה התלוי מיד,
 את לסרק יש — ק ר ס מ א)

לנע כדי ערב בכל השערות
היום. מאבק רן

 להבריש יש — ת ש ר ב מ ב)
 מדי השערות את ובכוח יפה
1 ביומו יום

 יש לחפיפה — ן ו פ מ ש ג)
 בשמפון ורק אך להשתמש

 משאיר שאינו מאלקלי חפשי
בשערות. אפור סבוני מישקע

 מכל חפשי ״יצהר״ של השמפון
 שט־ לכך. אחראי וביהח״ר אלקאלי,

 עושה ברק, לשערות נותן זד׳ פון
 על שומר. וחזקות, קלילות אותן
שלהן. הטבעי והסלסול הגוון

 של השמפון את הערב עוד נסי
ה בתוצאות תיווכחי ומיד ״יצהר״

מפתיעות.
 משמפון־ טוב אין יבשות, לשערות

״יצהר״. ביצים
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