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במדינה ביותר החי העיתון

לופו ובנצי פז אלכס שרכים • 28 מס־ גליון

בוית־ יהודי את ונוציא הבה
שקטה ומטיה נוינלו המועצות

ל אל א ש ת
של היישץ מדור
 בולטת וביניהן לאחרונה, הבא העולם למישרדי הגיעו רנות שאלות

 בירכהולץ: ישעיהו מר של שאלתו
 ייעוץ?" מדור הבא בהעולם אין ־מדוע
 לעיתונות: המומחה ר., הרצל ד״ר משיב

 הוא היווסדו ומאז פילנטרופיות, למטרות מעיקרו נוסד הבא העולם
עורביו. בשני נדיבה ביד תומך

 שונים, בנושאים רבות שאלות אלינו הגיעו זו, לעובדה קשר כל בלי
 כבר •מתי החוזרת: השאלה למשל, בהן(במו לעשות מה ידענו ולא

לכתוב?״). תפסיקו
 ישיבו שבו מדור־ייעוץ, פותחים ואנו עינינו. את פקחה אכן, זו, פנייתך

הקוראים. שאלות על הקשת, גווני מכל מומחים,
צמח? מגדלים איך שאלה:

 נווה־ירק מינה,
משיב: לוינשטיין ד״ר
 כזה לד אין אם קטן. אח לך קח

ה של בנם את לשאול תוכל —
 קח לתשובה). תחכה (אל שכנים

 שאתה ותוך הימנית, בידך אלה
 נו חבוט השמאלית, בידך אוחזו
 לאיבוד עד בגולגלתו, קלות

ההכרה.
 בקרב הנפוצות הטעויות אחת

 היא מתחילים מגדלי־צמחים
בצמח־לעתיד לחבוט נטייתם

 מדור היקרה, גבירתי תשובה:
 ־מדור ולא ייעוץ״ ־מדור הינו זה

ביוץ."
* * ★

 מרבה אני לאחרונה שאלה:
בנוש* שאלות למדורכם לשלוח

־

4

פו שנשמתו עד נמרצות, מכות
 יאה אינו ושוב מקידבו, רחת

כצמח. לשמש
 לישכות בכל נוספים פרטים

הגיוס!
★ ★ ★

 בת ואני ק. אילנה שמי •שאלה:
 קיבלתי שלא כחודשיים ומזה 26

הסיבה? להיות יכולה מה מחזור,
ת מ., רמה בו חו ר

 זכיתי טרם עתה ועד שונים, אים
 מדוע? תשובה. לקבל

★ ★ ★
 רבות שמעתי לאחרונה שאלה:

 מהי הפנצ׳ר. בשיטת שוד על
ממציאה? ומי זו שיטה

 על גינקולוג, תקר. ד״ר משיב
אישי: ידע סמך

 באשר היא הפנצ׳ר שיטת
 לה שהיה לגבר אומרת בחורה
 וכשהיא בגומי, חור בגלל פנצ׳ר,

 היא דמי־הפלה, ממנו מקבלת
מהאופק. נעלמת

פומרות
פיסגה

ל לחדור שניסה פורץ,
 נשלח לאופטיקה, מכון

ת. הסתכלו ל

 שני בסיוע קומנדו־מס,
 התל־ גן־החיות עובדי

ש בשבוע לכד אביבי,
רוש קופות שתי עבר
מות.

■
 נסעתי מיאמלא: רוני

 קמ״ש, 76 כמהירות
סון כדי ,50 במקום ח  ל

ה לקופת כסף הרבה
 שזאת לי אמרו אוצר.

האופטימ המהירות
 דלק לצריכת - לית

מינימלית.
■

 ב־ מילחמת־החרדים
 ככל באה, טמפונים
ההפ רקע על הנראה,

הנג הכבדים, סדים
 בכל למיקוואות רמים
 כתוצאה הארץ, רחבי

 ב־ המוגבר מהשימוש
טמפונים.

■
ה סעיפי נקבעו טרם

 מודעי של התנצלות
 אוקטובר. מדד לפני

■
״ל מגלה: הראשי הרב

ש מאתיופיה, עולים
 טבילה, ללא התחתנו

 שחורים!" ילדים נולדו
■

תוון ישראל שיחות ת  ב
לסו ירדן בין הפיוס

ריה.

ארצך את דע
האתר את זהה

 ולא היהודי, העם יונק שממנו המשיכה, מקור שהוא אתר *
.1967 שנת לפני בידינו היה
 לפקוד נוהגים מאמינים, שאינם מי גם וביניהם רבים, יהודים *
ובשבתות. בערבי״חג בייחוד - המקום את
 הבר־ את לידו חוגגים העולם קצות מכל עשירים יהודים *

בנם. של מיצווה
 מיכתבי־ חריציו בין אל טומנים אליו להגיע הזוכים אותם *

מטה". כלפי החץ עם ״הכנס ככתוב: בקשה,
טודי. מיספר יוגרל נכונה הפותרים בין

בעיתונות ניוסום נגד
 המכוערת התופעה תימשך מתי עד

 מודעות באמצעות דיעות השמעת שד
 את לבטא רוצים בעיתונים? גדולות

 כי־ תעשו בבקשה. השקפת־עולמכם?
נזסי־בית!

 שמטרתן מודעות. כי גורסים אנו
 נזק מביאות דו־ך־חשיבה. על להשפיע
המפרסמים. את להעניש ויש למדינה

 האגודה על״ידי מוגש
מגמתיות מודעות למניעת

עצמך: את בחן
לקחא? דע1י אתה האם

הנכונה. לתשובה מסביב עיגול סמן
כן/לא............לקרוא יודע אני .1
. לקרוא יורע לא אני .2 .בן/לא .
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