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 אחת היא קולגייט, השנייט שמשחת הוכיחו, קליניות בדיקות

 לנשימה השניים, לבריאות ביותר והיעילות הטובות המשחות
ובוטח. זוהר ולחיוך רעננה

 בחיסון המסייע פלואוריד \1?.ק מכילה קולגייט, השניים משחת
השניים. ולרקבון לעששת הגורמות חומצות נגד השן אמאיל

 המכילה שניים משחת כי מאשרת הבריטית, השניים רופאי אגודת
 קולגייט השניים משחת השניים. רקבון במניעת מסייעת פלואוריד

משמעותי ערך בעלת והיא הדרישות על עונה פלואוריד +
בשניים. טיפול של וכוללת קפדנית מתכנית כחלק

 עם קולגייט שניים במשחת השמוש בי הוכיחו מחקרים
 השניים בריאות על ולשמירה לילדים, במיוחד חשובה פלואוריד

מבוגרים. אצל

 קולגייט את הפכו אשר העולם ברחבי האנשים מליוני אל הצטרפו
ביותר הנמכרת השניים למשחת

המלאי. לגמר עד *

 של קרטון אריזות שתי שלחו
 גר׳ 124 או גר׳ 182 קולגייט שנים משחת

ותקבלו: 31330 חיפה ,33083 ת.ד. אל:

חינם! שי
שותת) 3 וע/\(רפואית5ם0ו/\ו שינים מברשת

* 20־. בשווי אלעזדושות׳כרסומאים שקלי

בביוגרפ מרתק פרט 8'
 ומנכ״ל שר־האוצר של יה

הרא במחזור קשור מישרדו,
ב קטנה אחת כיתה של שון

 בתל־אביב, בלפור גימנסיה
 א" יורם השר .1947 בשנת

 עזרא והפרופסור יידור
ש הכיתה, באותה למדו סדן

ה את שעברו מי למדו בה
 למקבלי המיוחדות בחינות
 גם למד כיתה באותה מילגות.

 חברו-לסי- רום, יומן? ח״כ
 וגם ארידור, של חירות עת

הפ מישרד־הבריאות, מנכ״ל
 יריבו מדדן. כרוך רופסור
 בוועדת- ארידור של הגדול

ה ח״ב הכנסת, של הכספים
 למד אמוראי, עדי מערך
 שנתיים אך בית־ספר, באותו
ארידור. אחרי
■  של האלקטורלי מצבו !

ה כפי בסכנה, יהיה הליכוד

מא לא שלי הבנק מנהל רק
 נותן לא הוא להיפך, לי. מין

 על נלחמים אנו קרדיט. כלל
 בימית האחרון שהתינוק כך

מו ולא בפה, מוצץ עם ייצא
מזהב.״ צץ

 בין שנערכה בפגישה 81
 לרק״ח הקשורים צעירים כמה

לנ פדיציה ועורכת-הדין
ש הפרקליטה הזכירה כר,
לפ להופיע צריכה היתד. היא

 בית־אלפא. קיבוץ חברי ני
אי בפגישה, הנוכחות אחת
 שקיבוץ טענה מיכאלי, כון

ש מה אינו כבר בית־אלפא
אפי יש במקום ולחברים היה,

ב פרטיים טלפון מכשירי לו
לאי המוזמנים אחד חדרים.

 שקומוגיזם לפניה טען רוע
 נמוכה. לרמת־חיים זהה אינו

 אין ״איתך איבון: לו ענתה
לדבר.״ מה לי

^! סטיוארט, מרי במחזה המופיעה טרון א תי ג
* גרמניה שגריר של לצידו עומדת הבימה,

 הם לצלם. פרצופים עושים והשניים האנסן, נילס הד״ר בישראל,
 השגריר ערך שם סינית, במיסעדה הבכורה, הצגת אחרי צולמו

גרמנים. הם והתפאורן הבימאי : הסיבה לשחקנים. קבלת״פנים

ה הקרובות. בבחירות נראה,
 מה- אחד פיק, צכיקה זמר

ל שהתייצבו הבודדים אמנים
האחרו בבחירות הליכוד ימין
 ידידים בקרב התבטא נות,

ש ממי מאוכזב הוא שכיום
 יצביע אם וספק הצביע, עבודם
 פיק, הבאות. בבחירות עבורם
 ברשימתו 2 מס׳ להיות שניסה

 פלאטו־שרץ, שמואל של
כ עצמו רואה שהוא אומר
עתיד. עם פוליטי איש

 ועד־הישו־ יושב־ראש 8!
 רככ, יצחק בחבל-ימית, בל

ש הטענה את הסף על דוחה
״כ סחטנים. הם החבל אנשי

 הוצע הפיצויים, על שדובר
 שבגין החבל מתיישבי על־ידי

 אותו אוהבים הבורר. יהיה
 יודע. לא אני למה? אצלנו.
במיל שמדובר שמע כשבגין

 שהבורר דרש הוא יארדים,
 כרנזון צכי את שופט. יהיה

 את שרון. (אריאל) רקז
 משום סילקו, אשר חיים
מיליאר שנקבל פסק שהוא
 ח״כ־המערך אז לי אמר דים.

 ״לא הדר:; עמום לשעבר,
המ אז כי לבוררות, נסכים

 מ־ כשביקשנו תפסיד. דינה
 שימנה ארליך (שימחה)

 שזה אמר הוא כבורר, שופט
 עכשיו אז זמן. הרבה יקח

אומ בורר־יחיד. הוא ארליך
מיליונרים. שאנחנו עלינו רים

שהת פגישה, באותה 8!
 הצבא השתלטות ערב קיימה

 בדיהית סיפרו אף פולין, על
 מצאו וורשא ברחובות עליה.
 מזון תלוש ובפיו מת, חתול

ב :אחרת בדיחה לעכבר.
 בקבוק, כשפותחים פולין,

 כמחבת הפקק את שומרים
סטייק. לטיגון
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ד בח״כ-המערך הקשורים  ג
 כותב, שיעקובי הוא יעקוכי

 רצוף יומן אחדות, שנים כבר
הפולי מחייו אישיים רשמים

 התפרסם מהכתוב חלק טיים.
 יע- אחרונות. ידיעות בצהרון

 יחסיו את בסידרה מתאר קובי
 יצחק כשפגש דיין. משה עם

 הציע הוא יעקובי את ליכני
 כותב שהוא ברבים שיודיע לו

 תועלת לו שתצמח כדי׳ יומן,
 הזכיר ליבני עתה. כבר מכך

 האנגלי המדינאי את ליעקובי
 שממנו קרוסמן, ריצ׳ארד

 אך מותו אחרי אמנם פורסם
 לפרסם שדאג העובדה מעצם ־־

 הוא יומן כותב שהוא ברבים
בחייו. פוליטי הון הרבה עשה
 בן־ יחסי־הציבור, איש 8!

 ששמו מספר שירה, ציון
כחו לפני ידיעתו. ללא שונה

 אחר, רכב בריכבו התנגש דש
 לשלוח הבטיח השני והנהג

מא־ התיקון. מחיר את לשירה
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