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לפעמי□ הם פי□1>>ח ) אלה בימים .¥.ק0. בנושא ההחלטה

עומ האמריקאיים השילטונות
 אלה בימים סופית להחליט דים
 יאסור אשר חוק אישור על

?,0. באריזות מזון אריזת .¥ . 
ה הרשות מחקרי בעקבות זאת

 אשר ותרופות למזון אמריקאית
סר מסכנת החששות את העלו

בא מזון מאריזת בתוצאה טן
?.0. ריזות .¥  לשער ניתן .

 לא בארה״ב החוק שאישור
ה הבריאות משרד את ישאיר

 לנושא. אדיש ישראלי
 בישראל אנשים שני לפחות אך

 ידיהם נפות את להבו יבולים
 פעלו הם כי ולאמר בסיפוק
 המידע התקבל עם מיד בנושא

 בטרם ועוד הקיים החשש על
ל ישראלי גוף איזשהו הספיק
 מר בנושא. דעתו את הביע

 רוזב- משה ומר וודום אהרון
״מע מפעלי בעלי שהינם צמיג

התי מזון יצרני בע״ם מיקו״
 להעביר החליטו ״טעמי״ נוקות

מפעלי של הייצור קו בל את

 מן ולהחזיר פח לקופסאות הם
 הד אריזות כל את החנויות

.0? .¥  תוצרתם. של .
המ סיכון, שום לקחת ״אסור
ביו הרגישים בתינוקות דובר

ש מספיק ולבן דבר, לכל תר
נח שאנו מנת על חשש קיים
 כל על הייצור, קו כל את ליף

 אומר בכך״ הכרוכות ההוצאות
 השקיע מפעלו אשר וורום מר
בשינוי. רב הון

 כיום מייצרים טעמיקו מפעלי
 מזון קופסאות מיליון כשני

 1973 שנת ומאז לשנה תינוקות
 במקום שנה מדי ״טעמי״ זוכה

הנב ״המוצר בתחרות ראשון
 דעת לחקר המכון של חר״

בע״מ. הקהל
 מצוי ״טעמי״ תינוקות מזון
 של המתמדת השגחתה ■תחת

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

אחרים לרבים בניגוד מיקי״

 מזון בייצור ורק אך עוסקים
 דוגלים בעליו ואין לתינוקות

 או קוסמטיקה מוצרי בייצור
 מזון ייצור עם ביחד תרופות

בטי מטעמי זאת — לתינוקות
 להתמחות רצון ומתוך חות

לע בחרו בו בתחום ולהשתפר
 והמכתבים הגלויות מאות סוק.

מ החברה במשרדי המתוייקים
 בין ההדוק הקשר על עידים

 התינוקות מזון לייצרני האמהות
 התעניינות ועל מחד ״טעמי״

 מאידך. באמהות החברה בעלי
 וה־ הרביעיות גם יעידו כך על

 בישראל נולדו אשר שלישיות
 להם עשו החברה בעלי ואשר

 חמישיה, לכל להעניק מסורת
 מזון כזו שלישיה או רביעיה

 מבחר ל״טעמי״ חינם. תינוקות
 כאלה: או טעמים בעלי מוצרים

 ולהוסיף לגוון לאם המאפשרים
 ילדה. טעם או טעמה לפי טעם
 לאם תענוג חינם אלה גם אלה

כאחד. ולילד

יילבית געגועי□
 כתב אשר את המשורר ידע

 געגועים לפעמים הם ״חופים
ב מקסימים חופים לבית...״

ו נוסטלגיות שקיעות יופיים,
 קטן חלק רק הם שאים אגפים

 מעל ביטויים המוצאים מהנופים
 אמצעי המצולמים, הטפטים גבי

 לבית המעניק ■חדיש דקורטיבי
 בו לנמצא ונותן נדיר יופי

המצול הטפטים ורוחב. עומק
החב שתי ע״י המיוצרים מים
 ״סלק- בגרמניה הטובות רות
 שהן דקור״ ו״לכסנברג טה״

 פנים בעיצוב עולמי שם בעלות
 ע״י בלעדית בישראל משווקים

 בוגרשוב ברחוב הנוף״ ״מרכז
 וברחוב )280020( בתל-אביב 44

 וניס- )86612( בחיפה 52 סוריה
לטפ המובחרות בחנויות כרים
 יוהן מר הארץ. חלקי בכל טים

 ב- הנוף״ ״מרכז בעל קוטלר
פנים מעצב שהינו תל־אביב

ללקו מציע עולמי שם בעל
 דוגמאות 200ס־ למעלה חותיו
 מצולמים טפטים של שונות

 לבן ושחור טבעיים בצבעים
 התאמת של מעמיק ייעוץ תוך

הדירה. לסגנון הטפט

בע*מ

מרכזיות אנטנות בצוע

 הנך כי יקר קורא ספק אין
 שונים, אנטנות מרכיבי מכיר

 להכיר לך כדאי זאת בכל אך
״פנורמה״. את

 צוותי שהינם ״פנורמה״ צוותי
 ומהימנים מקצועיים מומחים
ו חדיש בציוד לאחרונה צויידו

 הרכבת המאפשר ביותר יעיל
 קליטה רמת בעלות אנטנות

 הגברה ויחידות במיוחד גבוהה
ע״ם הנעשות קליטה לשיפור

 זולים במחירים מיוחד, תכנון
מהמקובל.

מת שהחורף שעה אלו בימים
 ה־ מסכי מול אל והבילוי קרב

 יומי יום לבילד יהפך טלוויזיה
 איכות כי הוא באר ויותר, יותר

 חשובה הטלוויזיה של הקליטה
ביותר.

״פנו אל: היום עוד פנה לכן
 129 אבן־גבירול רחוב רמה״

.243629 :טלפון תל־אביב

 אמבטיות חידוש
אמאיר

״ ב א ז ו י

 מנסים וחברות אנשים כאשר
והצל מוניטין על ל״היתלות״

 מסויימת חברה או אדם של חה
מסח לפגיעה נסיון אמנם זהו

 זוהי כי ספק אין אך רית,
 של הטוב לשמה ועדות מחמאה
 לחקות. מנסים אותה החברה

בחד שקורה מה למעשה זהו
חי — ל״זאב האחרונים שים
 כאשר אמאיל״ אמבטיות דוש

 לעסוק החפצים שונים אנשים
 או בשמו משתמשים זה בענף

דומים. בשמות
 ״זאב״ אמאיל אמבטיות חידוש

 כי בהודעות אלה בימים יצאו
 938862:הטלפון מספרי ורק אך

 ו- בירושלים 522765 בת״א,
 הטלפונים הינם בחיפה 526622
 לכל אחראים הם ואין שלהם

על־ידם. לא שתעשה עבודה

• • • • • • ר • • • • • • קר
ה בבית, פועלים תנורים שני
השי בחדר והשני בסלון אחד

 בבית אתר מקום בכל אך נה
הסי האם !קר...ר...ר...ר... —

 מקומו מאיזשהו מוכר הזה פור
 מכירים מאתנו רבים בטח!
 אך הקודם, מהחורף זו בעיה

ישרא אלפי כמה זאת לעומת
 משך בביתם זו בעיה פתרו לים

באמ האחרונות השנים שלוש
 ארובה״ עם גז ״תנורי צעות

 שה־ ארובה עם הגז תנורי
 הם ביניהם והטובים נפוצים

האיטל פאי מפעלי מתוצרת
 מפעלי מתוצרת או קיים

ל מיועדים הגרמניים וולקן
 הדירה כל של מרחבי חימום

 קלוריות 13,000 של להספד עד
 של להספק השוים קילוואט 15(

המו מאלה רדיאטורים שבעה
 תנורים בשוק). למכירה צעים
לוי בטרמוסטט מצויירים אלו
 הטמפרטורה, של אוטומטי סות

מצו בשימוש, ביותר חסכוניים
נגד בטיחות באביזרי יירים

 עשן פולטים ואינם גז. דליפות
 והן בבית הן לזיהום גורמים או

 ארובה עם הגז תנורי לו. מחוץ
 התקנים מכוני ע״י המאושרים

מיו וישראל איטליה בגרמניה
 ע״י ומופצים לישראל באים

 (דיזנגוף בע״מ זינמן י. חברת
 וכפי )247474 טל. תל־אביב 262

 לא עצמו זינמן מר שמבטיח
 אנשי ע״י כזה תנור יורכב

 שהלקוח מבלי בארץ חברתו
 מיקצועי ייעוץ כל קודם יקבל

הת גודל בבחירת הן מדוייק
 בדירה למיקומו באשר והן נור

 ל- מדוייקת בהתייחסות וזאת
וצורתה. הדירה מיבנה

ן כ י לם לה ? נע ה כ י מ
 אשר הנשים הן ושונות רבות
 היה לא לכן מיכה, את הכירו

 מיכה נעלם שכאשר מפתיע זה
 הפסיקו לא חדשים מספר למשך

 תמיד כאשר לצלצל הטלפונים
 השפופרת ׳מן הנשי הקול בקע

?״ ישנו ״מיכה :בשאלה
 מוגיטץ לו רכש ילוז מיכה

בצ עבודתו בזכות בארץ רב
 האמנו־ עבודתו מקררים. ביעת
 זכתה והיעילה המהירה תית

 כפי או ושבח לתהילה תמיד
 ב־ הגרה בית עקרת שהתבטאה

 ״למרות :ברמת־השרון קוטג׳
 למטבח הדורסינות את שהבאתי
ה האדם מיכה היה מאיטליה

 צבע את להתאים שהצליח יחיד
החרסי לצבע במדויייק המקרר

נה״.
שמו נגנבה מספר חדשים לפני
באי כי מיכה של לאזניו עה

 וחמדים שיטות פותחו רופה
 מיכה מקררים, לצביעת חדשים
ב הן במלאכתו לאמן הנחשב

בצ והן ישנים מקררים חידוש
 אמנותית צבע והתאמת ביעת

 ולהיות להמשיך עליו כי החליט
העבו לחץ חרף בענף. הראשון

 למד, ראה, יצא, קם, מיכה דה
לע שב הוא אלה ובימים ניסה
 את למצוא ניתן ושוב בודה
 .03—948898 בטל.: כרגיל מיכה
 הוא שמיכה מובטח לא אמנם
 אך השפופרת את ירים אשר

הע את יעשה הוא לא אם מי
בודה?

 חדיש ריהוט
שנה... ארבעים בן
 מוניטין ביסוס שנות ארבעים

 בשום ״הולכות״ אינן ונסיון
 בארבעים ואכן ״ברגל״ מקרה
יכו אלו ונסיון מוניטין שנות

 זהוב־ א. ״רהיטי להתגאות לים
ב סלוני לריהוט המרכז סקי״
בתל-אביב. 39 הרצל רחוב
 המפואר התצוגה באולם סיור

 מגלה צמוד ריהוט יועץ בלוויית
 זוזובסקי״ ב־״א. המבקר בפני

 הטפחיים את והן הטפח את הן
 ספות הסלוני. הריהוט בנושא

תו מלאכותי מעור וכורסאות
 נוחות ישיבה פינות חוץ, צרת

 ומערכות ביופיין ומקסימות
 המיועדים במחירים אופנתיות

 רק הם צעירים לזוגות במיוחד
המרשי התצוגה ממבחר חלק
מה.

זד ״א. מבקרי שבין המקוריים

חו את להטביע יוכלו זובסקי״
 ע״י ביתם בעיצוב האישי תמם

 כיד הרצויה המערכת הזמנת
עליהם. השורה הדימיון

 מבטיח זוזובסקי אברהם מר
ה ונוח חזק ריהוט ללקוחותיו

וב אפנתית בגמישות מצטיין
ל בנוסף וזאת גבוהה איכות
ומהי אדיב ושרות חינם ייעוץ

 הבדל כל ללא לקוח לכל מן
 אישי... קסם או ותק מץ

נעים! ביקוד

^ 2 :

אפנת
בן־ישי

 האחרונה שבתקופה ספק אין
 כהוגן. בנו מהתל האויר מזג
נמצ אנו כי מורה השנה לוח
מס השמש ואילו בחורף אים

 ומחממת בעובדה להכיר רבת
 ואנו? — ץהקי בימי כדרכה לה

 באים? אנו אנה
 מוצאים כמונו כאחרים אנו

 הלבשה פריטי של ענק מבחר
שית פריטים המעבר, לעונת

 ב- החורף בעונת גם לנו אימו
 תל־ 57 אלנבי בן־ישי אופנת
אביב.
 נרתעים מאיתנו אחדים אמנם

או אלנבי, רחוב של ממחיריו
 מהלקד רבים שמעידים כפי לם

 בו־ישי לאפנת הקבועים, חות
מו מחירים של ארוכה מסורת
זלים.


