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? .¥.ק0ב- האווז במזון סרטן סכנת היש

ו למזון האמריקאית הרשות
מח בעקבות העלתה תרופות

סכ קיימת כי החשש את קרים
 מזון מאריזת כתוצאה סרטן נת

לי והחליטה י.0פי.וי. באריזות
 אריזת יאסור אשד חוק זום

 משרד זה. מסוג באריזות מזון
 על נטל הישראלי הבריאות

הנו את לבתק הוא גם עצמו
ל בהתאם לפעול ובדעתו שא

 יוסקו. אשר מסקנות
 כ־ יוסקו בארה״ב המסקנות

 ר נובמבר חודש סוף עד גראה
 לא לשער, ניתן בארץ גם אילו

 ״הפקר״. הנושא יושאר
בישר אנשים שני לפחות אך
הת עם מיד לפעול החליטו אל

 הקיים. החשש על המידע קבל
 רד משה ומר וורום אהרון מר

 מפעלי בעלי שהינם זנצוויג
 מזון יצרני בע״מ ״טעמיקו״
ל החליטו ״טעמי״ התינוקות

 של הייצור קו פל את העביר
ול פח לקופסאות מפעליהם

ארי כל את החנויות מן החזיר
 תוצרתם. של י.0ד.-פי.וי. זות

ה סיכון, שום לקחת ״אסור
הרגי בתינוקות הוא מדובר

 ׳ולכן דבר, לכל ביותר שים
 מנת על חשש שקיים מספיק
היי קו כל את נחליף שאנו
הכרו ההוצאות כל על צור,
 אשר וורום מר אומר בכד״ כות

 בשינוי. רב הון השקיע מפעלו
 כיום מיצרים טעמיקו מפעלי

תי מזון קופסאות מיליון כשני
 1973 שנת ומאז לשנה נוקות
במ שנה מידי ״טעמי״ זוכה
 ״המוצר בתחרות הראשון קום

 דעת לחקר המכון של הנבחר״
בע״מ. הקהל
 מצוי ״טעמי״ תינוקות מזון
 של המתמדת השגחתה תחת

 ע״י המוכרת המרכזית המעבדה
 ״טע- מפעלי ישראל. ממשלת

 אחרים לרבים בניגוד מיקו״
 מזון בייצור ורק אד עוסקים

דוגלים בעליו ואין לתינוקות

 או קוסמטיקה מוצרי בייצור
 מזון ייצור עם ביחד תרופות

בטי מטעמי זאת — לתינוקות
ול להתמחות רצון ומתוך חות

לע בחרו בו בתחום השתפר
סוק.

 ה־ והמכתבים הגלויות מאות
 החברה במשרדי מתוייקים

 בין ההדוק הקשר על מעידים
התינו מזון לייצרני האמהות

התענ ועל מחד ״טעמי״ קות
 באמהות החברה בעלי יינות

ה גם יעידו כך על מאידך.
נול אשר והשלישיות רביעיות

החב בעלי ואשר בישראל דו
 להעניק מסורת להם עשו רה

שלי או רביעיה חמישיה, לכל
 חינם. תינוקות מזון כזו שיה

 בעלי מוצרים מבחר ל״טעמי״
 המאפשרים כאלה או טעמים

 לפי טעם ולהוסיף לגוון לאם
 גם אלה ילדה. טעם או טעמה

 ולילד לאם תענוג הינם אלה
כאחד.
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בהריון 14 גביוול אנו
 (בחודשים הרות נשים מאות

 ל- ■והתשיעי השמיני השביעי,
מבק הארץ רחבי מכל הריונן)

התצו באולם חודש מדי רות
 ברחוב שילב של החדש גה

בתל־אביב. 14 אבן־גבירול

 לשיווק החברה הינה שילב
המ בתינוק, לטיפול פריטים
 ישירות הפריטים את שווקת
 של ביקורן בעת היולדת. לבית

 (בליוד בשילב ההרות הנשים
הדר מקבלות הן בעליהן) יית
הק בכל מפורטת אישית כה

 להן ידרשו אשר לפריטים שור
 רואות הן הנולד, ברך לטיפול

ומ טיב משוות המוצרים, את
 רשימת את ועורכות חירים

 וסבון מוצץ (מחיתול המוצרים
 יסופקו אשר וארון) מיטה עד

;— ,הלידה לאחר מיד לביתן להן
 1 בלבד). טלפונית קריאה (ע״י

0 שי- של החדש התצוגה באולם  י 0
ה על בנוסף באפשרותך לב

ה והתצוגה הייעוץ הדרכה׳
 מאפשרות גם להגות מרשימה

 שתרכשי המוצרים עבור לשלם
מהאפ יוכן תשלומים בשלושה

 ימים חודש תוך להחזיר שרות
 אולם רכשת אשר מוצרים
מקבי מוצרים במתנה קיבלת

להם. לים
 הריונך בחודשי את גם דאגי

ה אמהותך לחודשי האחרונים
ה באולם בקרי — ראשונים

 אבן- רחוב שילב של תצוגה
 טלפון: תל־אביב 14 גבירול
מ- יום כל פתוח — .263446

מ- ו׳ ג׳ ובימי 18.00 עד 9.00
.13.00 עד 9.00

שי פ5^
היולדת לבית ישיר שיווק

ה מ ר ו פ  ר
ו של נ ן חס

 אשר היום, של ישראל במדינת
 (להוציא ועולה עולה הכל בה

 רבים העבודה), מוסר את אולי
 את המוצאים הרכב בעלי הם

 וייאוש פניקה אחוזי עצמם
ב המרתוניות ההעלאות עקב

 לעזרתם והחלפים. הדלק מחיר
 אבי המהנדס בא אלו של

 אס אנד גי. חברת מנהל שטיין
האלק ההצתה יצרנית בע״מ

 ״פנטום״. טרונית
 ״פנטום״ האלקטרונית ההצתה

 יוצרת בנזין, ומנועי למכוניות
 מדוייק ניצוץ המנוע במצתי

 הנסיעה! תנאי בכל עצמה רב
מב חזק כה שהינו זה ניצוץ

 וניצול מושלמת שריפה טיח
 ללא במנוע הדלק של מכסימלי

 הפלטי- המצתים, במצב תלות
 תלות כל וללא המצבר או נות

 או העומס הנסיעה, במהירות
האדר. מזג

 כח יותר דבר של יפרישו
קילומטרים ויותר למנוע

 קל חישוב דלק. מיכל מכל
ה במחירי כי מראה ופשוט

 ההצתה הרכבת היום של דלק
במכו ״פנטום״ האלקטרונית

 חוסכת ממוצעת משפחתית נית
 שלושה תוך ד2םל גדלק

 ד המערכת מחיר את חודשים
 האחרים ליתרונות בנוסף זאת

חס המנוע, שמירת כדוגמת:
הת ובטיפולים, בחלפים כון
 מזג ובכל מצב בכל קלה נעה

 מביצו־ מושלמת והנאה אויר
 המכונית. של יותר טובים עים

 על נוספים ופרטים פרוספקטים
 ״פנטום״ האלקטרונית ההצתה

 באלפי שנים 4 מזה המורכבת
 לקבל תוכל בארץ רכב כלי

אלק רחוב בחברה: ישירות
 :טלפון תל־אביב. 1 לעי

ביממה). שעות 24( 03־441260
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משהו? לך אומר
 דגם הינד. 2 אפ.טי. ״ניקורמט״

 ״ני- מצלמת של ביותר חדיש
 שיב־ במספר המצויירת קוו״

ש ספק אין בלעדיים. לולים
 הרי לך מוכר ״ניקיון״ השם אם

 החדשים ניקון דגמי שרשימת
 זו רשימה ביותר. אותך תענין
 הדגמים את השאר בין כוללת
:הבאים

אשר - 2 אפ.טי. ניקורמט
 נעל הם: העיקריים שיפוריד.

 עם במצלמה הבנויה לאביזרים
 שקע ישיר, סינכרוניזציה מגע

תברו בעל יחיד סינכרוניזציה
 למתג ניצרה יתר, לאמינות גת

 סוללת הסרט׳ רגישות כיוון
 להפעלת חדישה כסף תחמוצת

 בעל מיוחד .מסך האור, מד
 יד חצויה דמות של מערכת

 חידושים ועוד מיקרופריזמות
רבים...
- פוטומיק 2 אפ. ניקון

הת אשר קטן מכני פלא הינה

ה מהתפתחות כתוצאה קבל
מצי היא אפ. ניקון של תפיסה

 היומרני המקצועי, לצלם עה
מהי :לדוגמא רבים. חידושים

 ל- עד שניות 10מ־ סגר רות
אפש קיימות לשניה. 1/2000
ל אוטומטית לחשיפה רויות
גמרי.

 8אר־ ביקרן ,3 ניקונוס
סו 10אר־ ניקץ זום, סופר

 אי־אד, גיקורמט זום, פר
 בדגמים עדשות מבחר כן וכמו

חדשים.

ביש המיוצגת ״ניקוך לחברת
ל- סוכנויות ״הדר״ ע״י ראל

 מחלקת בע״מ צילום צרכי
ב המצויירת ותיקונים שרות
 מבית מקוריים חילוף חלקי

החרושת.

 לאוקטובר) 31(ה־ אלה בימים
התמו קבלת להסתיים עומדת

הבינ התמונות לתחרות נות
 לשנת ״ניקון״ של לאומית

1975.
 תמונות למסור ברצונך באם

ה פרוספקט לקבל או לתחרות
 ״ניקוך מדגמי אחד את מציג

 ל״ה־ היום עוד פנה החדשים
 צילום לצרכי סוכנויות דר״

תל־אביב. 38 העם אחד רחוב

בע״ני צלום לצרכי סוכנויות הדר
תל־אביב 21103 ת.ד.,

סח11 חימום
בזי־ברק

 כבר שהחורף שעה אלו בימים
 מתעוררת פתחנו על מתדפק
או הטרידה אשר הבעיה מחדש

 — האחרון החורף מאז תנו
ש היורה הדירה. חימום בעיית
 בפנינו הדגיש אך בואו הקדים

הבעיה. את
 לעזרת באה זו בעיה לפתרון
סוכ והסביבה בני־ברק תושבי

 יואל (״סוכנויות״ פטרולגז נות
 הנמצאת בחנות בע״מ). קרזל
 של תצוגה 11 רבי־עקיבא ברח׳

ה מכל ביתיים חימום תנורי
ל אחד אשר ובמחירים סוגים
 לתקציבך. יתאים בטח
 שנים התמחה אשר קרול, יואל

מס הביתי״ ה״חימום בנושאי
 ומייעץ לקות לכל במקום ביר

(בהת המתאים התנור בבחירת
בניי צורת הדירה, לגודל אם
 ואחד. אחד לכל וכד׳) תה

 רחוב סוכנויות״, קרול ״יואל
בני־ברק. ,11 רבי־עקיבא

הצילום בעודם נון
 אב סתם או צילום חובב כאשר
 שבוע מידי לצלם הנוהג צעיר

 הראשון, בנו היתפתחות את
 החדשים המחירים את שומע

ו חמרים פילם, מצלמות, של
 נוטה הוא למיניהם אביזרים

 התחביב את לנטוש לאט לאט
 בעיניו. חן מצא כה אשר

 אגף את פתחתי כך ״לשם
 יצחק אומר שלנו״ המכירות

 אשר ״לי־נוף״ פוטו של בעליו
 הרמה בזכות כה עד התפרסם
תמו בפיתוח שהשיג הגבוהה

נות.
חו מעתה יוכל ״לי־נוף״ בפוטו

 כל את להשיג הצילום בב
 ממצלמות החל לו הדרוש

 באלבומים וכלה משוכללות
 זולים במחירים לתמונות יפניים

למו בנוסף וזאת תקדים, ללא
 הקרן במחיר יימכרו אשר צרים

 השבוע״. ״מוצר מבצע במסגרת
 ,12 אבן־גבירול ״לי-נוף״, פוטו

תל־אביב.

ממטבח... תדהמה
האחים אצל

 אלה (ויכולים ונתי כשציפי
 מירי או ואבי ורדה גם להיות
 אחר) צעיר זוג כל או ואריה

 בינם או חברים עם משוחחים
 החדשה, דירתם על עצמם לבין

 המטרידה הראשונה הבעיה
 המטבח כלל בדרך הינה אותם

 אלו מקומות השינה. חדר או
 הבילוי מקום למעשה שהיגם

 מזמן 400־/ לפחות הזוג בני של
 שיהיו דרושים בבית שהותם
 בני את ומעוררים יפים נוחים,

 שאליה אלא בהם. לשהות הזוג
 מקומות ריהוט דווקא בה. וקח
 ב־ עולה בפרט והמטבח אלה

 מה לירות אלפי עשרות דר״כ
ב לבחור האשה שרוצה עוד

 ואת מטבחה צורת את עצמה
 והפורמיקה. העץ צבעי

 האחים באים המטבחים בנושא
 של בעייתם את לפתור ״מוזך
 תוך וזאת הצעירים, הזוגות
מבחינת הן מדהימות הצעות

בע״מ מוזן
 מבחינת והן המטבחים, תיכנון

 המגוונות. ההזמנה אפשרויות
 מוזן האחים אין כמקובל שלא

 המציג מהודר בסלון מתפארים
 או דיזנגוף ברחוב תוצרתו את

בתל־אביב. הרצל
 מוזן האחים של היותם עצם

 מעולים ונגדים עצמם היצרנים
ב להם מאפשרות במקצועם

ב מטבח ״תפירת״ על נוסף
 ורצונות ״מידות״ פי על דיוק

מש בצורה להקל גם המזמין,
 הצעיר הזוג על ביותר מעותית

 די המטבחים. של במחיריהם
 חלק של שמתירו כדוגמה לציין
 1,100.— הינו למטבח עליון

 כי שכנע מנת על בלבד ל״י
מ ישירות מטבח לקנות עדיף

ה ואצל בכלל לצרכן היצרן
בפרט. מוזן אחים

 גרוזנברג רח׳ מוזן״, ״האחים
.39362 :טלפון תל־אביב, ,2

שבמגדל האוו
 יחנך אחדים שבועות בעוד
 הגדולים המכירה ממרכזי אחד

 המדובר, תל־אביב. של והיפים
 בככר אשר ״מגדלור״ בבנין

 יש תמיד כמו אולם מוגרבי.
 מקדימים ואף הזמן עם הרצים

 אחד הוא ג׳ינס״ ״ווסט אותו
מאלה.

רש המקום נחנך בטרם עוד
 את ג׳ינס״ ״ווסט פתח מית,

ה הבגץ בחזית הגדול מרכזו
 בחנות בדיהודה. לרחוב פונה

 ג׳ק־ (מכנסיים, ג׳ינסים מבחר
 ג׳ינם) וחצאיות חולצות טים,

 ארה״ב ג׳ינס״ ״ווסט מתוצרת
 ארופאיים מפעלים ומתוצרת

וישראליים.
 צייד והחורף המעבר לעונת

 ברקד אריה מר המקום בעל
סווד במבחר חנותו את ביץ
 אנגליות, יבוא וחולצות רים

 ועוד. ועוד אלגנטיות מכנסיים
 מחכים הפתעות ועוד אלה כל

מג בנין גי׳נס״, ב״ווסט לכם
ת״א. ,1 בדיהודד. רחוב דלור,


