
א ומטוהר נקי עור  הראשון האמצעי לחלוטין-הו
 היופי טיפול את לכן. התחילי, יופי. טיפול בנל

 לעומק המטהרים ־שרק״, פנים מי עם היומי
 מכל פנ״ד עור נקבוביות את ברכות ומנקים
 במי- ושיטת׳ מתמיד טיפול ואיפור. אבק שרידי

 אירופה נשות על המקובלים הפנים מ׳ •שדק׳, פנים
 ורענן. מעודו מדאה לעורך ישווה המטופחות,

ק־. עם היום את התחילי ר ש  מתחיל יופי כי •
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האחרון לרגע תצפי אל
 את עכשיו בבר הכיני

 כבסי הסתיו. מלתחת
 דברי כל את ביסודיות
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ונטו העדינה באבקה

 ישובו האלקאלי, לת
כח ויהיו הצמר בגדי

הסתיו. לקראת דשים,
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בע״מ נורית חב׳ המפיצים נקה. ביח״ר תוצרת

הזה? העולם של הנסיונית לקלפי קרה מד, חידה:
התוצאות. את לפרסם שלא החלסנו אבל הזמן. כל פועלת היא הפתרון:

סיבות: שתי לכך יש
 הציבור מן לדרוש קשה לבחירות, מתייצבים עצמם הזה העולם עורכי כאשר ראשית:

התו מן נפגעת עצמה שתראה מפלגה כל שלנו. הקלפי של באובייקטיביות מוחלט אמון
סביר. חשד לכל מעל לעמוד חשוב לנו ואילו רשימתנו. לטובת פוברקו הן כי תטען צאות,

 בלבך תיצורנה שהן חשש יש כי עד טובות׳ כה הן רשימתנו לגבי התוצאות שנית:
בהצלחתנו. מופרז בטחון של כוזבת אוזירה

 בעד המצביעים אחוז האם התוצאות. טיב על הפעם לעמוד לנו גם שקשה היא האמת
 בכלל האחוז עם זהה אמנם ברכבות הנסיונית בקלפי חדש נוח — הזח העולם רשימת

 אדיבות, מתוך רשימתנו בעד הנסיונית בקלפי המצביעים נוסעים שיש או האוכלוסיה?
הקלפי? בעלי הננו אנו כי ביודעם
 נדע אז רק בנובמבר. 3ד,־ ליום רבה בסקרנות מצפים אנחנו מדוע הסיבות אחת זוהי

 ובפרט עצמה, את הנסיונית הקלפי הוכיחה — האחרונות בבחירות כמו — הפעם גם אם
עצמנו. לנו הנוגע בכל

סיכויי־ לניתוח נוסף כמכשיר — אותן לפרסם מבלי — הקלפי בתוצאות נשתמש אז עד
השונות, המפלגות של ד,בחירות

 את עליו לתת כדאי חמורה. סכנה הוא אוד,דינו, בלב להשתרש העלול המופרז, ד,בטחון
הדעת.

★ ★ ★
 לוחם הוא כי המסויים השבועון של הצרופים האוהדים מן אחד כל הרגיש שנים במשך

 על אינסופיים ויכוחים ניהל שלו, ובמקום־העבודה שלו בחוג אחד, כל לבדו. מלחמתו את
בודד. שהוא ההרגשה לו היתר, העתון.

 הוא למדי. גדול למחנה שייך שהוא להפתעתו, לו, נסתבר הרשימה, הופעת עם לפתע,
 כי המוטעית ההרגשה להתפתח יכולה מכאן מכריו. בין אף רבים באוהדים נתקל

לדאוג. מה אין וכי בכיס, נמצא כבר הנצחון
 המכריע, האמיתי, והקרב מאמץ. ללא קרב, ללא יושג לא נצחון שום מסוכנת. הרגשה זו

האחרון. החודש לקראת — עתה רק מתחיל
 נורא. כל־כך לא הוא הרע לשון ״חוק הבא: בפסוק המתבטאת בהרגשה טמונה דומה סכנה

אותו.״ יפעילו לא בטח עדיין. קרה לא דבר ושום חודשיים, כבר קיים הוא הנה,
 הוא עילאי. במאמץ כרגע מתאפק המדינה של העצום המנגנון יותר. חמור מישגה אין
 ולמנוע תביעה, שום להגיש לא הבחירות! למחרת עד מוחלט שקט מפורשת: הוראה קיבל

וקובלנות! תביעות מלהגיש אזרחים סתם בעד גם

 שמא מחשש החוק, קיום את להשתיק אחת יד עושות הפורמלית האופוזיציה מפלגות גם
הזה. העולם לעורכי קולם את לתת ולשכנעם הבוחרים את להזעיק החוק עלול
 ומסע־ד,רדיפות — השער ייפתח הבחירות למחרת אבל לבחירות. עד — ויפה טוב זה כל

ערב־בחירות. בידור לשם ולא שעשוע, לשם נחקק לא החוק שהרי יתחיל.
 הזה העולם עורכי את צייר אחרונות, ידיעות של המוכשר הקאריקטוריסט לוריא, רענן
 בטוח — הדרקון על הרוכב רק כי נכון. זה הרע. לשון חוק בשם דרקון על רוכבים כשהם
כהרף־עין. הדרקון אותו יטרוף ממנו, יורד שהרוכב ברגע מפניו.

מהן! מרפה שהוא ברגע לו אוי שור. של בקרניו המחזיק לאדם דומה דרקון על הרוכב
★ ★ ★

ה מה ת ? לעזור כדי לעשות יכול א
מאד. הרבה
 של מוסף הזה העולם של גליון כל יכלול לבחירות, ועד זה, בגליון החל ל:דנ קודים
 (אם לתלישה. נועד זה מוסף הרשימה. מטעם ,15ו־ 14 העמודים בין עמודים, ארבעה

העמודים.) שאר את לקרוא תוכל לא אותו, תתלוש לא
 נוסף, לידיד אותו שימסור בבקשה — לידידך אותו והעבר אותו, קרא אותו, תלוש

הלאה. וכן
 עצמו. השבועון תפוצת את להגביר חשוב אחרת, עת בכל מאשר יותר כיום, שנית:

 ליטול לשכנעם נסה השמצות. אלא עליו שמעו לא רבים מרחוק. רק אותו מכירים רבים
עצמאי. באופן דעתם את לקבוע בעצמם, אותו לקרוא לידיהם, העתון את

 תועמלן אתה כמפיץ. עצמך את תראה אלא אחרים. של הסברה על תסמוך אל שלישית:
 זר. מסביר מכל יותר ומכרים, ידידים באוזני הדברים, את לנסח מיטיב אתה בעצמך.
ת כי לכך דאג בוויכוח. לפתוח כדי הזדמנות בכל השתמש ו ח כ ו  המוחרמת רשימתנו, נ

שלך. בחוגו תורגש העתונים, כל וכמעט הרדיו על־ידי
 גם אבל זאת. לומר כדי למיליונים זקוק אינו לומר, מה לו שיש מי כסף. רביעית:

 קטנות. מתרומות רק — שלנו במיקרה — לבוא יכולות אלה רבבות לרבבות. זקוק הוא
נוספים. לאלפים זקוקים אנו כאלה. תרומות אלפי קיבלנו

 שלנו, המעטות לאסיפות בוא הרשימה. של המאורגנות בפעולות השתתף חמישית:
אליהן. והצטרף פעולותינו, על הודעות אחרי עקוב ידידיך. את והבא

 יהיו הרשימה שאוהדי לכך לדאוג עלינו הקלפי. יום של הגדול למיבצע התנדב שישית:
 את יגנבו שלא לכך שידאגו הארץ, ברחבי הקלפיות 3500מ־ אחד בכל כמשקיפים, נוכחים,

 כל חדש, כוח לגבי הקולות. מניין בעת זיופים יהיו ושלא מתא־הקלפי, הרשימה פתקי
חשוב! קול

 בהם נידחים, למקומות ובעיקר למקום, ממקום מתנדבים מאות להסיע נצטרך זה לצורך
 נהגיהן, עם יחד מכוניות למאות — מתנדב לרכב זקוקים אנו במיוחד. הסכנה גדולה
היום. שעות כל למשך
 של ליוזמתם שלך, ליוזמתך להניח יש — והעיקר — השאר הדרוש. מן מעט רק זהו
במקומו. איש־איש אוהדים, אלפי
 במקום בה תבוא היחיד יוזמת ״קומנדו״. כרשימת זו רשימה של אופיר, מתבטא בכך גם

המנגנון. של הגדול המכבש
בארץ. הדברים פני לשינוי פתח בלבד זו בעובדה יהיה תצליח, אם

1465 הזה העולם2


