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 המוראל נפגע הברית בארצות גם
 צודקת בלתי שיטה ע״י קשות הצבאי

 בגליון אותות־ההצטיינות. חלוקת של
 בט־ ג׳רנאל״, ״אינפאנטרי של האחרון

 המיי־ קובע האמריקאי, חיל־הרגלים און
 חללי־הקרב בין שהיחס מילוטה ג׳ר

 יחידה. בכל שונה ואותות־ר,הצטיינות
 5,1 ל״ זכתה הראשונה שהדיביזיה בעוד

 הדיביזיה זכתה אחד, חלל לכל אותות
 יותר רב במספר שהשתתפה השניה׳

 והדיביזיה אותות, לש רק קרבות, של
 בקרבות אלא השתתפה שלא הרביעית׳

חלל. לכל אותות 11,8ל־ זכתה מעטים,
האמ היבשתי הצבא בכל הממוצע

 לכל אותות־הצטיינות 2,5 הוא ריקאי
 (שבו בחיל־האויר אולם קרבי, חלל
 למדליה אוטומטי באופן טייס כל זכה

 ולצלב־ ,קרביות טיסות חמש אחרי
 טים־ת וחמש עשרים אחרי התעופה
 לכל אותות 40,9 הממוצע היה קרביות)

 הוענקו ובחיל־הנחיתות בצי גם חלל.
 הממוצע אולם לטייסים, האותות רוב
 בחיל־ 2,5 ורק בצי אותות 3,4 היה

הנחיתות.

ל בו ■ מ ת  מלאכו
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 ד״ר הצליח דולאר 20 של במחיר
 של המחקר מחלקת ראש לאנגמייר,

 מבול ליצור אלקטריק״ ״ג׳נרל חברת
 השטחים אחד בניו־מקסיקו, מלאכותי

במ הברית. בארצות ביותר המדבריים
 ליטר 1.300.000.000.000 ירדו זה בול

 כל של הקיבולת מכוח למעלה מים,
ניו־יורק. של המים ברכות

 בלתי־ שם בעל חימאי לאנגויר,
 השתמש נובל, פרם ונושא מפוקפק
 את עוד מצריכה שאינה חדשה בשיטה
 נגרם זו שיטה לפי מטוסים. של עזרתם
 גראם 300 רק אשר חומר ע״י הגשם
 ענן. לתוך האדמה פני מעל נורים ממנו
 המי־ התחנות כל נשאלו הניסוי לפני

 אפשרות יש אם לדעתן טיריאולוגיות
 אולם זו׳ בסביבה טבעי״ ״גשם של

 אפשרות כל שאין אחד פה ענו כולן
 המים איימו הניסוי אחרי יום לכך.

 אפיקי־הנהרות של גדותיהם על לעבור
 יבשים היו רבים שבועות זה אשר

לחלוטין.
 זקר זה ניסוי של הצלחתו כי אף

 סי' עתה קיים מסויימים, לתנאים קד,
 בשטחים מלאכותי גשם ליצירת כדי

 חיוני. תפקיד למלא יוכל בהם נרחבים
 מדעי כנוס בארץ גם מתקיים כרגע

בישראל. אלה אפשרויות לבירור

״ ם ח אי שו ם ני רי צ מ ב
 שלוש לפני לאשר, אותה נשא הוא

ביח עמר, בא לא הזה היום ועד שנים.
 תלונה איפוא הגישה היא מיניים. סים

גירושין. ודרשה הדתי לבית־הדין
 וחמש, שלושים בגיל גבר — הבעל

 — בריאים יצרים ובעל פר כמו בריא
 באורח שמע הכלולות ביום כי מספר
 בה אמה, לבין אשתו בין שיחה מקרה
 להתמסר ברצונה אין כי אשתו, אמרה
 את ראתה וכי אוהבתו, שאינה לגבר

 הבית׳ מדרגות בצל בוכה האמיתי אהובה
!י וברגשותיה בו לבגוד תוכל וכיצד

 לפני הבעל שהביא המוצגים בין
הא ששלח מכתבי־אהבה שני בית־הדין

 מתברר מתוכם אשתו• אל האלמוני הוב
לב תתמסר שלא הבטיחתהו האשד, כי

 זו מהבטחתה כתוצאה ברצון. עלה
 הנאהבים. בין חלופי־מכתבים התנהלו

 הבעל שפרש והפיקוח הריגול רשת
האל עם במגע מבוא אשתו את מנעה
להת לה הניח זאת עם יחד אך מוני׳
נפשה. כאוות עמו כתב

יסודית בחקירה פתח הדין בית

 כי נתגלה, רופא בדיקת ובאמצעות
בתולה. עדיין האשד,

 התעקש הבעל כי איפוא, הסתבר
זדו כוונה מתוך הנשואין את להמשיך

 האלמוני. ובאהוב באשתו לנקום נית
 התנזר ומאידך לגרשה סרב גיסא מחד

ממנה.
 השקפה על המוכיח — בפסק־הדין

אחת :נאמר — ביותר פרוגרסיבית
 ; הבעל להתנהגות הסבות הן מה היא

זכו קופחו האשד, : ברורה התוצאה
 ומאחר הנשואין, בחיי כאשד, יותיה

 הבעל חייב תכנם את אבדו שהנשואין
לבטלם.

 הדין פסק מתן לאחר קלה שעה
 כי טען השאר ובין ערעור הבעל הגיש

 הוא, וכי ועושק חמס הוא הדין גזר
אשתו... את אוהב הבעל׳

האידיאלי הבעל
חני בין מכבר לא שנערך משאל

 העלה בארצות־תברית, הפנימיות נות
האידי ״הבעל על הבאות הדעות את

: אלי״
 שעל קבעו הנערות ממחצית למעלה

 בלונדי ס״מ, 1.80מ־ גבוה להיות הבעל
 לפ להרויח מליו כחולות. עינים ובעל
בשנה. דולאר ׳5000 חות

 בע־ : ביותר המבוקשים המקצועות
 (מקום רופאים ראשון), (מקום לי־עסקים

שלישי). (מקום עורני־דין שני)
 מוכנה כי הודיעה אחת נערה רק

 ועקום־ קרח, נמוך, לגבר להינשא היא
 ש.ת־ בתנאי אותו, לפרנס ואף רגלים,
 מלכת־ היתה זו נערה אגב, דרך אהבנו.
שלה. בבית־הספר היופי

רוצח צ׳יקוכסקי
 לא הודיעה השוודית העתונות

 הפילהרמונית שהתזמורת מכבר
 אה מלנגן לחדל החליטה במקום

 צ׳יקוב־ של הפאתטית הסימפוניה
 שכלל קונצרט כל אחרי כי סקי,

התז מחברי אחד מת זו סימפוניה
משבץ־לב. מורת

 ידיעה הכחיש התזמורת מנהל
קונ נערך ערב באותו ועוד זו,

הסימפו הסימפוניה. ונוגנה צרט
ש והרופאים באמצע הופסקה ניה

 מנגן לבמה. הוזעקו בקהל ישבו
 מת וורשבסקי, הגרמני הקלארינטה,

משבץ־לב.
דתי שרות

ב אונס מעשי מספר שקרו אחרי
 הופקינסון, סטיוון הכומר החל עיר,

 לנשי ז׳ודו שיעורי לערוך בלונדון,
 האשד. כבוד על לשמור כדי קהילתו,
המשפחה. וטהרת

שלג הכו
 על לתחרויות קבוצה תשלח ישראל

 שתיערכנה לסקי !העולמית האליפות
יצ בארץ שלג מחוסר בארצות־הברית.

בחו״ל. להתאמן הקבוצה אה

חזר היטדר
 מפרנקפורט נול, הינריך הר

 לאדולף דומה המיץ, גדות על
פע מאות מושלם. דמיון היטלר

עצ את לזהות ונדרש נאסר מים
 לאולם בהיכנסו שבוע, לפני מו.
 הנוכחים כל קמו התאגרפות, של

 — לקראתו והריעו ממקומותיהם
 הלצה זאת היתד, היטלר״. ״הייל
 כאנטי־נאצי ידוע נול כי בלבד׳

מובהק.
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