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החניכיים אפיתל עמידות את מגביר —
לדלקות החניכיים רגישות את מפחית —

קומפלקס אלנטואין־אלומיניום
 תהליך את ומזרז הנפוחה, החיבור רקמת את מכווץ —

הפגועות. הרקמות של הרפוי

סדיר, יום־יומי בשמוש

 בחניכיים. ודמומים דלקות אר״ל״״״ד. מונעת

שלך. השיניים רופא עם התייעץ

פורטה ארונל — עדינות בחניכיים מונע לטפול
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)59 מעמוד (המשך
אגרסי על גסות, על מדברים הם

 ביטון של האגרסיביות את ן ביות
מבי לא אני אך מבינה, עוד אני
 , שול־ סביב שיושבים אותם את נה
 לרעהו איש וקוראים הממשלה חן

 אני זה את ואידיוט. דביל בוגד,
 באד, הייתי אני אם מבינה. לא

היי ביטון צ׳ארלי של מהסביבה
דרך. באותה מגיבה תי

 יו־ דמות בהחלט את •
ה נשות בקרב צאת־ידופן
 מסתדרת את איך מנהיגים.
ץ בהכרתן

 ן אצלי להיפגש אוהבת הכי אני
 | עם עסוקה מאוד אני אז כי בבית,
האוכל
 מדברות אתן מה על ,•

 בארוחות לשולחן, מסביב
זי רשמיות

 ליד יושבת לא פעם אף אני
 כללי לפי גבר, ליד תמיד גברת,
 אין לשולחן שמסביב כך הטכס.
ה עם מתחילות הבעיות בעיות•

 מאוד נשים כמד, יש תשמעי, קפה.
נחמדות...

ז למשל מי, •
נהדרת. אשד, היא נבון אופירה

ת עצם ״דיין  א
השניה״ העין

 כל בלי אותר״ מעריצה ני
המנ נשות על ■לדברי קשר א■

שי את אשכח לא לעולם היגים.
כש הזה, הטיפש הכתב עם חתה
 היתד, היא מחלתה. על סיפרה היא
ש נהדרת, כך כל אמיצה, כך כל

 מה את לאכול איך ידע לא הוא
 השאלות למרות אומרת. שהיא

להי הצליחה היא שלו הטפשיות
 נהדרת. כנה, אמיתית, כך כל שמע

 אחרי ופרחים מיכתב לה שלחתי
אמי אשה היא בטלוויזיה• הופעתה

 ואשה נשיא אשת היא מאוד. צה
 הרבה לנו שמביאה עצמה, בזכות
 לידה לשבת מוכנה הייתי כבוד•

ארוחת־ערב. בכל בשולחן
 משה עד דעתך מה •
ז דיין
אותו! שונאת אני
זו למה •

 הליכוד לממשלת הצטרף כשדיין
 קשה לי שיהיה לבעלי, אמרתי

 ליד היושב אדם עם לחיות מאוד
דיין. עם הממשלה שולחן
זו אמר הוא מה •

לממש הצטרף לא כזכור, הוא,
 אין — שאמרתי מה בגלל לא לה.
 מסיבות אלא — עליו השפעה לי

נפתרה. והבעיה שלו,
עצ־ את הסברת איך •
מךזי

 דיין את מזמין בגין שאם הבנתי
 האיש לא הוא לממשלה, להצטרף

 היה לו חושבים. שכולם כפי החזק
 •י זקוק היה לא חזק, מנהיג בגין
דייו

 משה עם נפגשת האם •
ז דיין

נפ הליכוד ממשלת הקמת לפני
הס דיין בבית. מישהו אצל גשנו
 על משהו אמר הוא המצב, את ביר

 אמרתי אותי. שהרגיז הפלסטינים
 הדברים את אמרת לא ״למה לו:

 חבר כשהיית מאיר לגולדה האלה
ש אמרה הרי היא שלה, בממשלה

 יודעת את ן״ פלסטינית בעיה אין
 העיין את עצם הוא ? עשה הוא מה

ונרדם. שלו השניה
 הכעייה עד דעתך מה •

ז־ הפדסטינית
 זכויות־ לנו שאין אומרת לא אני

זכו לנו יש איך ועוד הארז. על
 בריא שלא זכויות אלה אבל יות•

 ירוק רמזור כשיש בהן. להשתמש
 9 אבל הכביש. את לחצות זכותך זו

מגי ומכונית ירוק רמזור כשיש
 קילומטר 100 של במהירות חה

תנצ אם מטורפת תהיי את לשעה,
הזו. הזכות את לי
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