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 השיניים משחות ברוב השמוש
 על המגן האמאיל בעיבוי פוגע

מילאק השיניים ת פרנו״למשח השן
 בין השואתי מחקר ממצאי להלן

 התפרסם אשר השיניים, משחות
בארה״ב, השיניים רופאי בירחון

דרגת
המוצר האמאיל שחיקת
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 בתמי מסירה השן, בריאות על שומרת סילאק השיניים משחת
עששת, בפני מגינה קפה'ותה, ניקוטין,
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שפחה בני כל של השיניים לבריאות המ
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פעמי חד- במחיר דניש של אוכל פינת

2,280־. כסאות 4שולחן+
רחיץ. עליון ומשטח בלעדי בעיצוב מאסיבי אורן עץ עשוי יפהפה אוכל שולחן

ס״מ. 80x1.90ל- ס״מ 80x1.30מ- להארכה ניתן
- לשולחן המחיר מע״נו. כולל מאיטליה, מיובאים תואמים כסאות 4ו
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 שקיבלתי העובדה את מהם לים
תרומות.״

 את להרגיע ניסה הוועד נציג
הצ אמר, בסדר ״זה הנרגש. האדם
לי 20,000 רק לאסוף אמנם לחנו
 טעות פשוט היתה זו אבל רות,

ב שיעלה חשבנו ,הכסף. בחישוב
הו הוא כסף.״ יותר לאסוף ידינו
לירות. 20,000 בסו צ׳ק לו שיט

 אך האמור, הצ׳ק את קיבל הוא
ההכ פירסום בעניין שלו על עמד
הו לא ההכחשה בעיתון. חשה

 לידיו כשקיבל מזאת, יתירה פיעה.
 חשכו שלו, תלוש־המשכורת את

 לסך המגיעה ממשכורתו, עיניו.
 ה־ לו ניכתה לירות, 15,000 של

ש בטענה לירות, 20,000 עיריה
 בכך די לא כלומר, מיפרעה. קיבל

החודשית, משכורתו בלי שנשאר

 20 בסו מיפרעה קיבלת ״אדוני,
 אותה לנכות ועלינו לירות, אלף

לו. אמרו ממשכורתו,״
 לעירייה, מיכתבים שלח הוא
המק את לבדוק מהם וביקש

 במיכתב לו ענתה העיריה רה.
 שהתרומות הסבירה שבו חריף,

בל לירות 20,000 לסר הגיעו אכן
ב וטיפולו התנהגותו ובשל בד,

מהמק חוצנה מנערת היא עניין,
 לגייס שוב לנסות בדעתה ואין רה,

תרומות. עבורו
תרו ולא טובות ביקשתי ״לא
מס לי יש ״אני ביטון. אמר מות,״

 לי יש איפה שלי, בעיות פיק
 ? בכספים עכשיו להתעסק ראש

למה?״ משכורת, בלי אותו השאירו
ב לעיריה פנה שביטון לאחר
 קיבל הוא ונשנות, חוזרות בקשות
לירות. 20,000 בסך צ׳ק לביתו
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החודש, בסוף ביטון חיים שקיבלהגביש הדוקש
 לגמור כדי כסף בידו הותיר לא

שקלים. 500 לעירייה חייב נשאר הוא זאת תחת החודש. את
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 ועד־ לו שהציע התרומה את עצמו. בכוחות מישפחתו את לפרנס עמל
לבנו. מצבה הקמת לממן ביכולתו שיאין מפני רק לקבל הסכים העובדים

 סכום לעיריה חייב נשאר גם הוא
ש התרומה עבור ליוות 5000 של

 לממן מיהר ושבה כביכול, קיבל
בנו. קבר על המציבה את

המ מתעלף!״ שאני ״חשבתי
 האמנתי. ״לא בסיפורו. ביטון שיך

 שקרים עלי שפירסמו בכך די לא
משאי גם על־כך נוסף בעיתון,

 לי יש משכורת. בלי אותי רים
 אם ללחם שתרעב גדולה מישפחה

 למי הביתה. הכסף את אביא לא
 איך לתורמים? כסף? חייב אמי

רי בידיים הביתה לאשתי אבוא
?״ לה אגיד מה ? קות

ל ביטון פנה לחלוטין מייואש
 וניסה בעיריה, משכורות מדור

דב שנפלה. הטעות את להסביר
אטומות. אוזניים על נפלו ריו

 לעיריה הצ׳ק את החזיר ביטון
 ״אני :הלשון בזו מיכתב וצירף

 אתם אלא תרומה, ביקשתי לא
ו אותה, רוצה אינני אלי. פניתם

 אינה זוהי אליכם. מחזירה אני
שלעוב וחבל כאב, אלא תרומה,

 יודע שאינו כזה, וועד יש דים
ה לכל בזאת מודה אני להתנהג.
לק יכול שאינני ומצטער עובדים,

 תרומתם.״ את בל
סי את מסכמת עיריית־אשדוד

 ״זוהי הבא: בנוסח התרומה פור
 סיכם הוועד,״ של פשלה כנראה

 ״אני חדד, ניסים העיריה דובר
 אחד אף בכוונת היה שלא בטוח

ל שלא וודאי ביטון. במר לפגוע
 שבו הכבד והאבל התאונה אחר
שרוי.״ הוא
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