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דוקטור״ ״רדיו
 תל־אביב, 18 עליכם שלום

03־286444 טלפון:

ס ק ב  רו
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עוב ועדי מסעדות, למוסדות,
 מגשים קערות, וקיבוצים. דים

 מיוחדים, במחירים וצלחות
 בהזמנות ימגשים יצור אפשרות

מיוחדות.
 תל־אביב, 26 גלויות קיבוץ

830141 ,822962 טלפון:

 נפיחות? עצירות?
היא ביקוניס עזרת

עזרה
טבעית

בעיה! זאתי - עצירות
 הנו ביקוניס כי י אחר משלשל ולא ביקוניס מדוע אז

 כי טבעיים. רפואיים צמחים המכיל עדין משלשל
 ואינו ובטבעיות בעדינות העצירות על מקל ביקוניס

 בטן. ולכאבי לשלשול גורם
 בלילה וריחני טעים ביקוניס תה שותה כשאת/ה

 טבעיים תהליכים בעדינות מעורר הוא השינה, לפני
שלמחרת. בבוקר להקלה לגרום כדי בגופך

 השם ביקוניס, עצמו. הטבע כמו טבעי, זה
 המרקחת בבתי גם מצוי באירופה, המפורסם

או נמסי-אינסטנט, תה עלים, תה בצורת בישראל

 ...והטבע
שלו את יעשה

מכחבים
 שדוס. שבוס,

ם אין1 שלו
 אי־ נגד מתריע הקורא

סובלנות.
 בגלי- זזיפים לשירים האזנתי

 מגיש קטנה. לילה בשעת צה״ל
מכניס היה שהוא אמר, התוכנית

ולש בעיר, אחרים באיזורים רות
 יכולה סיבה איזו ניקיונם. על מור

 חלק מזניחה שהעיריה לכך להיות
 שה- חלק תל־אביב, של זה זעיר

 של מרכזה חינו כי טוענת עיריה
1 העיר

 בהתמדה וחקרתי דרשתי כמו־כן
ה אהילי בששת צורך יש מדוע

ה על המכסים המכוערים פלסטיק
אי־אפשר ומדוע שבבריכה, נורות

וארמספזרונג פיטצג׳רלד זמרים
הלימודים לתוכנית

 פיטצג׳רלד אלה של השיר את
 חובה כשיר ארמסטרונג ולואי

בתי־הספר. של לתוכנית־הלימודים
 משהו לשם מכנים הייתי אני
 סובלנות לימודי :והוא דחוף, יותר
 לפי שאינן ואמונות דיעות כלפי

היהודית. המתכונת
 הנוער בלב מטפחים בבתי־הספר

 דתי־ עליונות תסביר הישראלי
 יהודי, שאינו מי כלפי ובוז לאומני

והו התלמידים שרוב בשעה וזאת
 כתוב מה אפילו יודעים אינם ריהם

דלתם. את המקשטת במזוזה
 מתגלה זו צביעות של התוצאה

 ותחרות רוחנית ריקנות של בחיים
החו וכבוד. חומריים הישגים על

 בתעודות־ המופיעה ״יהודי״, תמת
 מוסריים. לחיים תחליף היא הזהות,

 כאשר למורים, תעודת־עניות זוהי
 שמילת עם הדור. פני הם אלה

 חייב שלום, היא שלו המפתח
וב בכבוד בשלום, לחיות ללמוד

 זרות. דתות כיתות עם סובלנות
 במגילת־העצמאות, חרותה זו מצווה

נרמסת. היא במציאות אך
חולון גורודום, ג׳יי

א ה העירי דו! מסוג ד
 תפסל את שהקים חפטל

 דיזנגוף שבכיכר והמיזרקה
 העירייה יחס על מוחה
יצירתו. בלפי

לנ ניסתה לא תל־אביב עיריית
 שבכיכר הזכוכית פסל את קות

 וחצי, שנים שלוש מזה דיזנגוף
 על לקחתי השנה בינואר 13וב־

 הניקוי תכשירי התפקיד. את עצמי
ש ישראלית חברה עלי־די יוצרו
 מוכנה זו וחברה אותם, תרמה

 תכשירים לעיריה ולספק להמשיך
 לשמור לה לסייע כדי בעתיד, אלה
 הזכוכית. מיזרקת של ניקיונה על

מד לשינוי גרמה אחד יום עבודת
 האווירה את ושיפרה במיזרקה הים

שי העושים האנשים אלפי למען
דיזנגוף. בכיכר מוש

 להחליף טרחה לא גם העיריה
 ה־ בבריכת שנשרפו הנורות את

 לעומת שנים. כמה לפני מיזרקה
נו־ להחליף העיריה דואגת זאת

 בלתי־ ,רגילה בזכוכית להחליפם
 מוכנה ישראלית שחברה שבירה,
 ישפר בה השימוש ואשר לספקה,

כולה. הכיכר של דמותה את
תל־אביב דויד, אלן

לקראת
שידור

 / לבבות שובר חיוך כנר, דן
 ידיים תנועות — שישי יום

 מסביר ארידור הרב / יפות
 ארוך, ארוך סרט / דגש ושם

מרגש. מתוק,

 לועזיים, להיטים — שבת
 וולף: נרו / יהודיים ציורים
 / כרובים קיצוץ אגף בילוש

 לוחץ ג׳יי־אר — ראשון יום
 דילמה לונדון: ירון / סוס על

בלו. של בקצב

 את מפטר לפיד — שני יום
 סוף לא זה :שני במבט / כולם

 קשרים — שלישי יום / העולם
 פאפו, עו״ך / טלפתיה רדומים,

אנטי־פתיה. יבין, חיים

 ב־ מפליגים — רביעי יום
 חצי מחכים / ספינת־האהבה

חמי יום / טובה לבדיחה שעה
 שידור כדורסל, יש! — שי

 דן שידור: לקראת / ישיר
אדיר. עניבה קשר כנר,

רנות־השוון מרום, צבי

ה הגורם ב סי ה ו
 גילה קלאודיוס״ ״אני

 שאלת את ההומור לחוקר
ושב״ עובר (״חשבון היסוד
2315.(

 מזמן אני 1 אגיד ומה אומר מה
 חסר וכשזה הטור, את מעריץ

 ן) במילואים (כשהכותב לפעמים
מאוד. לי חסר זה

לפסיכולו כפרופסור בעבודתי
 ש־ התופעה את חוקר גם אני גיה,

)16 בעמוד (המשך
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