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 יתרה) בהדגשה כי (אם בעקיפין אוזכרה
),1732 הזה (הטולס בעיתונכם

אוניב־ גורמת כאילו תיארתם בכתבתכם
מצ תלמידים למספר ש
 תמהים אנו גבוהה. ה

הנח מתיישבת כיצד
ה רמת בדבר תכם

ה עם אוניברסיטה
מצלי שהיא עובדה

מתוכה להקים חה
 של מכובדת שורה

מזהירים. תלמידים
ש־ העובדה האם

חיפה, אוניברסיטת
 במוסדות הצעירה
ב הגבוהה ההשכלה

כל מצליחה, ארץ,
להע כתבתכם׳ שון
ו אסיסטנטים מיד

״ה הוראה עוזרי
ותי אוניברטטאיים מוסדות ע״י נחטפים״

עצמה. בעד מדברת איננה ומבוססים, קים
 את יחד כרכתם כיצד להבין קשה מכאן

 עם האוניברסיטה של רמתה על קביעתכם
 בכתבתכם, שהעליתם האחרים הנושאים

העובדה לאור במיוחד, משונה זו, קביעה
 אמות- אילו על־פי מבהירים אינכם שכלל
 והוצאתם ההשוואה את ערכתם מידה

משפטכם.
 וייס שכח ד״ר

חיפה בריכטה, ואברהם

 שוזאסיסטנטים טען לא הזה העולם •
ת בידי נחטפים אחרות. אוניברסיטאו

רמ על בחב אשר את כתב הזה העולם
ם האוניברסיטה של תה מר עם שיחות בתו

ובתוכו בארץ האוניברסיטאות מכל צים
חיפה. אוניברסיטת

ם אותם של המסקנה  כי היתה פרופסורי
ה בעלת הינה חיפה של האוניברסיטה

האוני ליתר יחסית ביותר, הנמוכה רמוז
בארץ. ברסיטאות

 תיקון 3:
מקולקל

ש מולדין ביל של קאריקטורה מצורפת
ביון בהראלז הופיעה ש השבוע של טרי

טריביוך ב״הראלד מולדין כיל
טו שאנשים רואים בקאריקאטורה עבר.
פו משם ויוצאים לבית־סוהר נכנסים בים

מושלמים. שעים
דב את לבטא מיטיבה הקאריקאטורה

חוק נושא על בכנסת אבנרי אורי של ריו
 דו״ח לבית־הסוהר (הקץ עברינות רישום
).1733 הזה העולם ,39 לבוחר

 בני־ברק רובין, אריה

של הגקמה ■

נאה וגיזרה צעיר מראה על לשמור כיצד
 הצעיר. והמראה הנעורים את כאידיאל לה שמה התרבות בה בתקופה חיים אנו

 שהאדם המעידים ומרץ, בריאות אומר זה כל ורענן. ספורטיבי :פירושו ״הצעיר״
 אין נאים, מבגדים להנות רוצה ואם לרעה לבלוט רוצה אינך שאם כך בכושר, נמצא

לרזות. אלא ברירה,
 ביותר. הבריאה זאת ועם המהירה השיטה את מבקשות אנו הרי לרזות, ומשהחלטנו

 באם ברחובות, פחות קצת נראה כשאנו והסגריריים, הקרים החורף בימי עתה,
 השומן. היא — העיקרית בעייתנו על ולשקוד להמשיך עלינו — לבלוט ברצוננו

 מראה על ולשמור לשקוד עלינו וה־״מידי״, ה־״מקסי״ על מבוססת כשהאופנה השנה
 וכה כה בין — העבים החורפיים לבגדים שמתחת בעובדה להתנחם לנו ואל גופנו

.רואים לא . .
 ומכאן בגופנו שמצטבר המיותר השומן את היטב הבלט מבליטה החדשה האופנה

עצמית. דיאטה ע״י רק לא כמובן וזאת לרזות חייבות שאנו
 שעברתי ולאחר ביותר והמועילה היעילה השיטה את עבורך ולמצוא לחפש כדי יצאתי
 בככר המפואר, ״אל״ מכון על להמליץ כעת יכולה אני הרזיה, מכוני וכמה בכמה
.230122 טל. ת״א) עיריית (ע״י 19 ישראל מלכי
 לאכול לך מרשה שלמעשה דיאטה, רופאים הוראות בעזרת הרכיבה המכון בעלת
המזון. של המיוחדים בהרכבים הוא והסוד מהכל
 את להוכיח שהצליחו משוכללים חדשים מכשירים מחו״ל עמה הביאה כך על נוסף

אלק כוללים: האינטנסיבית ההרזיה חדרי בעולם. נשים רבבות של גופן על יעילותם
 אויי לחץ צינור וכן בנפרד, בגופנו אזור לכל המותאמות חדישות מסג׳ טרודות
 אחד בטיפול אשר פלא, שיטת ביותר: והחשוב נרחבים בהקפים להרזיה הגורם
 ומשוכלל גדול התעמלות חדר במכון לכך, ונוסף ס״מ 15 עד מהיקפך להוריד יכולה
 וגברת, נערה כל בפני אלא השמנמנות, בפני רק לא המכון בעלת ממליצה שעליו
 שבא עצום, נזק לעצמה גורמת ובכך גופה, שרירי את היום משך מפעילה שאינה

מרץ. ובחוסר שונים במחושים ביטוי לידי
 הנהנות לנשים והצטרפי ,19 ישראל מלכי בככר הנמצא המפואר, ״אל״ למכון גשי

נאה. וגזרה גמיש מגוף
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;דר אורי
 ),1732 הזה (העולם גלר אורי על בכתבה
 הציע גלר שאורי העובדה את פרסמתם

 לאמרג־ אגלה שלא זה תמורת תשלום לי
מסו הופעות של קיומן על רביב אברי נו

ב איתו להתחלק יצטרך שלא כדי ימות,
 כאילו להתפרש עלול הכתבה מן תשלום.
זו. להצעה הסכמתי

 הוצעה ההצעה אומנם כי להדגיש הנני
 לקבלה. סרבתי אני אך גלר, אורי על־ידי

 לאברי זאת כל אספר שלא ביקשני אורי
הסכמתי. ואני

ל וטען לאברי אורי בא הימים באחד
הבין אברי למשרד. מתאימה כיאינני פתע
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 רח׳ פנת ,5 שניאור רח׳ תל־אביב,
ת .55029 טל. ,20 פינסקר עו  ש

ה ל ב ק לש נשמח .9—17 — ה
בקשה. לפי הסברה חוברת לוח

גדולים שנויים
!שלנו שחור־לבן במעבדת ! 
 באיכות תמונות מעתה,

!ביותר גבוהה !
!ביו״רגע צלומי-פספורט ! ! 

 העתקת-מסמכים
!*בו-במקום•

ד1ט13 נ ר ב
נן ב1יה,רח3חי חלו 31 ה

 למדי מבוגרת אני האם .1
 בטמפוני להשתמש כדי

■טמפקס !
 הווסת, בגיל נורמלית, נערה כל

 טמפקס טמפון להכניס היכולה
להש יכולה קושי, וללא בקלות

 ובבטחון הנוחיות במלוא בו תמש
גמור.

 טמפקס טמפוני האם .2
1 בשמוש בטוחים

 שפורסמו רפואיים מחקרים כן.
 מן בהחלט. בטוחים שהם מראים
 שטמפוגי גם, שתדעי הראוי

 ושנשים רופא ע״י פותחו טמפקם
 השתמשו ארצות .118ב־ ונערות

 מליוני אלף וחמשה בעשרים
טמפונים.

 , עלי תדירות באיזו .3
!להחליפו

באו להחליף יש טמפקס טמפון
 מחליפה היית בה חדירות, תה

 אך חיצונית, היגיינית תחבושת
 עם ביום. מפעמיים פחות לא

 התדירות מהי תדעי נסיון, מעט
לך. הדרושה

 להתרחץ לי מותר האם .4
ן הווסת בימי באמבטיה

 בטמפון כשהשתמשת בהחלט,
 הם מקלחת או אמבטיה טמפקס.

 הווסת. מימי יום בכל הכרח
 לאמונות בניגוד שערך. גם חפפי

 להזיק יכולים אינם מים טפלות,
 הזרימה. את לעצור לא ואף לך
 שתמנעי,משחיה סיבה כל גם אין

הווסת. בימי

[ לסילוקו ביחס מה .5
 לסילוק ניתנים טמפקס טמפוני
 והן הטמפון הן שניהם, מוחלט.

בק ניתנים ההחדרה, שפופרת
 חשוב זה בשטיפה. לסילוק לות

 מחוץ נמצאת את כאשר במיוחד
לבית.

 ללמוד אני יכולה כיצד .6
 בטמפוני להשתמש
סן מפק ט

הק מחליטה, את כאשר ראשית,
 כדי זמן מספיק לעצמך ,ציב

 היתר, אחת לכל זכרי, ללמוד,
 פשוט זה יהיה ראשונה. פעם
 אל וחופשיה. רגועה תהיי אם

 ההוראות אחר עקבי תמהרי,
הא בתוך המופיעות הברורות,

משתמ מידידותיך רבות ריזה.
 טמפקם, בטמפוני ספק, ללא שות,
 חשוב מקור לך תשמשנה הן ואף

ולעצה. להדרכה
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