
כמדינה

 החדש תפוחים* פרחי .שמפו
 לשערך. הנעורים מקור הנו

 חלש שער ומחיה מרענן הוא
גמי לשער מעניק צבוע, או

 של עדין ובושם ברק שות,
שע את חפפי תפוחים. פרחי

 זה וריחני עשיר בקצף רותיך
 ״שמפו כי בעצמך ותווכחי

ש תפוחים* ד ח ל ה ז ו י

 לשערותיך. האביב את מביא
בע*מ נורית חברת המפיצים

הפיס מפעל

)6 מעמוד (המשך
 של מרימו היית גרינבוים, מר
ץ כפולין כזה, גוש

 לא־מיים מיעוטים של גוש להקים אפשר
 גוש, להקים אך בו, משתתפים פועלים שגס

 פרוגרסיבים ושל כלליים ציונים של למשל,
ים־סוף. כקריעת זה ומפ״ם מפא״י של או

באיחוד מאמין איגף בלומר,
זו בזה

הדתיים. של לא גם באיחוד, מאמין איני
לאזרחים? ואשר

 סביר איני האזרחית, בציונות הדבר• תו א
 ופרו־ צ״כ חרות, של גוש פיע לה שיכיל

ה למי — אז תהיה השאלה כי גרסיבים.
 משאלות יותר מסוכנת שאלה וזוהי בכורה?

אידיא׳לוגיות.
זו הפועלי כמחנה מה

 ו־ לאחדות־העבודה בנוגע הדבר אותו
 לגוש, תתלכדנה שהן להיות יכיל מפ״ם.

שב מה כל כמובן, מפא״י, תעשה אז אך
ש כפי — הדבקים בין להפריד כדי כוחה

בעבר. עשתה
הש יותר יקבלו מקומיים שאנשים מובן

 לדרגת כה, עד הגיעו, שלא אנשים פעה•
 צריך ולא ולהתמקח. לאיים יוכלו מנהיג,
 הח״כ את היפכת המוצעת שהשיטה לשכוח

 שהנבחר לעקרון מנוגד זה המקום. לסניגיר
 אינטרס אזורי. נציג ולא העם נציג הוא

ה בדרך יביא השינוי לכל. קידם אזורי
לפירוד. טבע

ז כיצד
ל הזרימה על ויכוח קיים כבר אצלנו

 הולך היה לא ההתיישבות, אלמלא ערים.
 הין וכולם לגבול הקרובים למקומות איש

 אם ייגרע זה מצב החוף. ברציעת מתרכזים
אזוריות. בחירות בעזרת הפירוד את נרחיב
ז־ שיטת־־סרלין עד דעתך מה

 שהיה מה על מביססת השיטה שלילית•
גדו היו אזורי־הבחירה בפולין אך בפולין.

 אחד, לכל איש מיליון שני — יותר לים
 שיטת מזה, חוץ כולה. המדינה מן יותר

 לאנשים מספיק ייצוג מבטיחה אינה סרלין
 ו־ מנהיגים — אנשי־אזור שאינם מרכזיים,
 חוגים על־ידי נתקבלה השיטה מימחים.

לפ רק אחרות, ובארצות בפילין מסויימים,
 הנחה מתוך — הבולשביקית המהפכה ני

 מושתתת, החקיקה ההיה המהפכה שלאחר
 חדשים, מהפכניים יסודית על ד,כ־, בלאו
 שיטת• ביסוד כפייה. מתיך ולא הסכם מתיר
 השלישי שבמנדאט המחשבה מונחת סרלין

הכלליים. הציונים על־פי־רוב יזכו
 עקרון־ על בנויה אזורית־ריבנית שיטה

 לזכות תצליח שהאופוזיציה עד כפייה,
 יפשוט שהרוב או הרוחות הלר את לשנות

במדיניות. הרגל את
 ל- התנגדו בראשם, ולנין הבולשביקים,

ב אומרים, שהם כמו דגל, היא המרמים.
 הבריטית בשיטה ואילו תקיף. אחד רצון

 בנתה, שהשנייה מה אחת מי׳לגה מחלחלת
לשלטון. עולה שהיא לאחר

תוג אם המוצעת, השיטה אחרות: במלים
 מסו* מעמד של לא לדיקטאטירה, תכיא שם,
 את המעריצה אחת, מפלגה של אלא יים

 שהוא כמו ממש — בו ומאמינה מנהיגה
בעצמו. מאמין

 זזסיי יי׳יל לדעחד. צריד. האם
זו המוצעת השיטה נגד כרה

 הגורס בו־גורי־ז, על חולק אני כמובן!
 זה למדינה. אסון היא ד,קואליציות שמשטר

 דיקטא־ מנע ד,קואליציות משטר נכון. לא
 שמפא״י לכד הביא אחת, מפלגה של טורה

 שהיא חוקים להעביר כדי לוותר נאלצת
שו גם לעצמה ובוחרת צורר, בהם ריאה
 לעתים בוחרת היא לדאבוננו לשלטון• תפים

 ולא תכסיסית גישה מתוך לשלטון שדחפים
עקרונית•
 לומד להצטרף מובן אתה האם

 המז־צ־ השיטה כשינוי ייייהמה
זו עת

 לכתוב יכול אני ההולכים. ומי מי תלוי
 להשתתף אוכל אם ספק אך ליה, ועד בדד

פעיל. בא-פו
 לשמש לד שיוצע שדיעה היסצה

בזה. ועד של נשיא
 החלמתי מקום, מכל כר. על שמעתי לא

 אג־ כמה ומי, מי דברים. מ-ני בכל תלויה
ם... לאיזה ביעד. יעיייתפי שיח אי חי

1זה ככיוון יוזמה על שמעת
 שום שמעתי לא לצערי וגם לשמחתי

דבר.

בחו׳׳ל ישראלים
ה רגי ה או ר ביי רי ב

 ובפיו ישראלי׳ תייר ארצה הגיע השבוע
הבא: המופלא הסיפור

לח צריך שהייתי לפני האחרון, בלילה

 נ החלטתי הרצל, בתיאודור ארצה זור
 כב אני הצרפתית. בריביירה לבקר עלי
 היחו וזו ממשלתי, פקיד בארץ, שנה 27
 רציח לארץ. לחוץ הראשונה הנסיעה לי

הזה. בביקור שיותר מה לדחוס
 בשעות במונאקו, עצמי את מצאתי כך
 החוף) לאורך הלכתי המוקדמות. הערב

פת המיליונרים. של היאכטות את לראות
 יאכטה מתוך בוקע עברי, שיר שמעתי אום

 גוז סנו השם התנוסס חרטומה על מוארת.
 על האנשים לאחד ניגשתי שלג). (אווז

 אנ לי, ״סלח באנגלית: ושאלתי הסיפון
 בעברית?״ כאן שרים פתאום מה מישראל.
 מול־ הוא האוניה בעל כי לי סיפר האיש

 דוי׳ ז׳אק אחד ממכסיקו, יהודי טימיליונר
 הזמי האוניה בעל כי לי סיפר האיש דוב.
 אוין שאלתי ליאכטה. זראי ויוחנן ריקה את
 זאו ״הנה, הצביע: הוא זראי. ריקה זאת מי

 בעלה.״ וזה ריקה, היא
 מישראל שאני ואמרתי ליוחנן ניגשתי

 היאכטה-, על ״בוא ארצה. מחר חוזר ושאני
 מצאתי כאילו היה זה בשבילי אותי. הזמין

 100־50 מוצא הייתי לו אפילו רב. שלל
 על כך. על שמח הייתי לא האדמה על דולר

 יינה עמום ארוך, שולחן ערוך היה הסיפון
 די אחד דיה פעם מדי ומעדנים. שאמפניה

 ועולז האניה בטן תוך אל נעלם מלצרים
 קלוע קש בסל נים נת בקבוקים כשבידו
 תשתה? ״מה מלצר: אלי ניגש מיד
 אול שם היו לשתות? מה ידע אני שאל.

 שהי השמות אחד תפסתי יינות. מיני 20
 בורגיז• ואמרתי: בקבוקים על מודפסים
 לאן סרטן טעמתי בחיי הראשונה בפעם

 לדג בכלל דומה לא משונה, טעם גוסט.
מאוד. טעים אבל מוזר,

 אמרח המיליונר. לפני אותי הציג זראי
 לאח מאד שמח והוא מישראל שאני לו

 ולרוחב! לאורכה לבקר אותי והוביל אותי
 מ יוחנן לי סיפר בן אחרי היאכטה. של

דולאר. אלף !80 עולה הזה הצעצוע
 ז התחילו לגמרי. ערומה כושית

 הגבוה! החברה כל שם היתד, ריקודים.
 - הדר לבושה ומונטה־קארלו, ניס מקאן,
 ש מצויינת תזמורת איש• לחמישים קרוב

 פתאו] מנגינות. השמיעה נגנים שמונה
 ע גברים שני התנפלו ריקודים, כדי תוך
 לין אותה השליכו רגע ובן האורחות אחת

 ע ראיתי לא בקולנוע אפילו נבהלתי.
 תתרג׳ ־אל אותי: הרגיע זראי אבל כזה.

לתוכנית.״ שייך זה
 כעבו מאיד. עשירה תוכנית היתד, זאת

 לדרידו הקונץ אותו את עשו דקות כמה
 בסמ אותו והעיפו עליו התנפלו עצמו.

 1טי בבגדיו, שחד, הוא הימה. שלו קינג
 בצחו פרצו וכולם — לסיפון בחזרה

 היי! צחק. עצמו דוידוב אפילו מטורף.
התרגשתי. כל־כך צחק, שלא היחידי

 והתחי׳נ — הסיפון במרכז ניצבה כושית
 ייה? לא הסקרנים שקהל כדי להתפשט.

 1 בשורה האורחים הסתדרו העסק, מכל
 1 הרציף. מצד הסיפון, של המעקה אורך
 המכסיי את שהסתיר מסך יצרו זו צורה
הקהל. מעיני היפה אית

 כי אחרי כפתור אט־אס, התפשטה היא
 ו שנשארה עד חולצה. אחרי חצאית תור,
 זו שזהו חשבתי ביקיני. של התחתון חלק

 וידעו בפיגאל סטריפ־טיז תוכניות ראיתי
 בסון דגוף, על להישאר מוכרח שמשהו

 האורח אחד אחרת. נוהגים כאן אבל
 אח ברוטאלית ובתנופה לבחורה ניגש
 הי הצבעוני. הסמרטוט את מעלה קרע

 כאת אחר־כך חווה. כמו ערומה נשארה
הקרוב. התא תוך אל וברחה התביישה

 אחר בשתיים הנרדמת. היפהפיה
 הזמ ״דוידוב היאכטה. את עזבנו חצות
 לה־פיראט במועדון־הלילה לארוחה אותנו

 אכסקלוטיו מקום ־זר, ריקה. לי הודיעה
ביותר.'

 פאקארד׳ של לשורה נכנסה החבורה כל
 מנטו ליד החוף. לאורך ונסענו פתוחים
 במן מיוחד מקום הוא פיראט לה נעצרנו.

 מדורו שתי בערו הגדול האולם בתוך נו•
 כש בלבד, מכנסים לבשו המשרתים ענקיות.

 עגילי תלויים היו לאוזניהם ערום. חזם
 ראש! את עטפה אדומה ומטפחת גדולים

 חרבוו אחזו בידיהם שודדי־ים• כמו ממש
 על התיישב דוידוב חמור. עמד בפתח

 ו בעם ייפתע פנימה. אותו משכה וריקה
 הריצי! על התגלגל ודוידוב ברגליו חמור

הקהל. של הצחוק לקול —
5 בעמדו (המשך

^  1 חזח-ספז *ועולפ0


