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ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור ־ קוסמטיקה ־ נשים ספרות ן
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229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

יאושו בליכוד: —
)13 מעמוד (המשך

 שאינה ובפחדנות שם, שנכתב ממה
 לא שלו שהמטה טען לו אופיינית

זה. לעניין כלל קשור
 התגובות מגל נבהל שהוא יתכן

 שימוש על נגדו, שהופנה השליליות,
 הנוצרים־דמוקרטים של בתעמולה
 המערך תולעת המערך. נגד בגרמניה

 תעתיק היתה בתפוח שכירסמה
 כרזה של בתוכן, וגם בצורה גם מדוייק,

גרמנית. ימנית
 בתל־אביב 77 בן־יהודה ברחוב

 — ממשיכים" ״אנו מטה התמקם
 המפה״ על ״אנחנו לפרוייקט המשך

 1■־* אריאל הקודמות בבחירות שאירגן
 שני בכך. מטפל אינו הוא הפעם שרון.

 מישרדם, את תרמו פרטיים קבלנים
 סגן־שר־ מנצח הפרוייקט ועל

 ההמונים אבל דקל. מיכאל החקלאות,
 מישררי דלתות על מידפקים אינם

 לאוטובוסים בתור עומדים ולא החברה,
בגדה. בהתנחלויות לסיורים היוצאים

 נמצאים זאב מצודת במרומי
 למיבצעים ראש״המטה של מישרדו

 שרון. תיק ללא השר מיוחדים,
 אותו אוהבים בשטח הפעילים

 משיקולי לוי, סביבו. ומכרכרים
 אותו דחק בתנועה, פנימית פוליטיקה

 לא שהוא מתמרמר שרון לפינה.
 לא שלו המטה בינתיים מספיק. מופעל

רבר. עשה
 כץ, ישראל עוזרו מקיפים שרון את
 לנדאו, ואלי קלצ׳ינסקי אנדרי הצייר
 שלוש לפני אם הרצליה. עיריית ראש
 להסיע ושרון לנדאו הצליחו שנים

 שהפרוייקט הרי לגדה, אלפים עשרות
 כישלון נוחל השיירה, שלהם, העכשווי

הדרך. בתחילת כבר
 הליכוד של שקרונות היה הרעיון

 חומר־ יחלקו לעיר, מעיר יעברו
 בסימנו אסיפות־עם, ויארגנו תעמולה

 המרכזי הנואם ואתר. אתר בכל יום, של
שרון. להיות היה אמור

ב ^ כ  הקודמת מערכת־הבחיחת ו
 המונים הביא הוא בגין. מנחם היה ^

 כמות לרכז מתקשה יורשו לכיכרות.
 בעצרת־עם מאזינים. של דומה

 החמשי ביום שנערכה בהרצליה,
 קרוב להמתין שמיר נאלץ שעבר,
 כמה נאספו הבימה שמול עד לשעה
 ויתר זו מסיבה אולי אדם. בני מאות

 בכיכר עצרת־עם על לתחיה הליכוד
 יומיים במוצאי־שבת, מלכי־ישראל

 ביום שם יופיע שמיר הבחירות. לפני
הרביעי.
 כלל מוזכר אינו בגין של שמו

 צילום היה. כלא נשכח הוא במצודה.
 הכותרת תחת שמיר של ציבעוני
 על ושם, פה מבצבץ לאומי״ ״מנהיג

 כלכלת המצודה. ליד החונות מכוניות
 במערכת ארידור של הבחירות
 ניצחון מקדם היתה האחרונה הבחירות

 הבוחרים. קולות על במאבק רע לא
 והשניים ללוי, ארידור מתקרב עתה
 ארירור, יורשרשל את מסמפטים אינם
 הם מכד: יותר אבל כהן־אורגד. יגאל

 כהן־אורגד של מכישלונו מודאגים
 היה יכול שבה בחירות, כלכלת להנהיג
הבוחרים. את לקנות הליכוד
 האחרון הקלף זו, מסיבה אולי
הטל לתעמולת־הבחירות להם שנותר

 ״שלום או התנחלויות אינו וויזיונית
 צוותי השכונות. שיקום אם כי הגליל״,

 הליכוד עבור העובדים הטלוויזה
 משופצים בניינים הרבה צילמו

 הקו תחומי בתוך באיזורי־המצוקה
הירוק.
 שהפעילים לומר מדוייק זה אין
 חברי בעיקר הם, הספינה. את נטשו

 לוקחים המצודה, את פוקדים חירות,
 גם אבל לשטח. ויוצאים תעמולה הומר

 חלשה, די היא שההיענות חשים הם
 בשתי התרגלו שלה לזו דומה ואינה

הקודמות. הבחירות מערכות
 תולים הליכוד של הבחירות במטה

 הם הבחירות. יום באירגון תיקוותם את
 השכונתיים הפעילים שאס מניחים,

 להוציא יוכלו הם נוספות, שעות יעבדו
הצפים. הקלות בעלי את מבתיהם
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