ב שלם

סוף שו סנו״ שעו שאינו דביק! ,סור ריחות רווא;
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ש בו ע ח ב ד ו ד ח
מאו טסה־טונג בן ה־ 72הגיע כנראה ל
מסקנה כי אין יותר מקום לפשרה בין ה
סדר החדש והסדר הישן .הוא בחר ביורש־
עצר תוקפני ,שר־ההגנה לין פיאו בן ה־,58
שהתפרסם כמטהר הגדול של הצבא הסיני.
או הפכה מועמדותו של לין וודאית החל
הטיהור הגדול בין שרידי הבורגנות בסין.
רבבות סטודנטים ,אנשי המ שמר האדום ,הש
תוללו ברחובות עריה של סין ,מוקיעים את
המתנגדים ל״מהפכה הפרולטרית התרבותית
הגדולה״.
״ א נ י מ ת נ ג ד ! " הסטודנטים פרצו ל
בתים ,שיברו שמשות ,ניתצו רהיטים ,הטילו
חפצים ,שנראו להם כחפצי־מותרות או
כחפצים בורגניים ,אל הרחוב.
במספר בתים הסתפקו בהשמעת סיסמאות
מכתבי מאו ובהצבת דגלים אדומים; בבתים
אחרים נטלו תכשיטים או מלבושים מ
ערביים ,הציגו אותם לראווה לקהל המריע
ואחר השמידום; מבתים מסויימים הוצאו

מאו )למטה( וחבריו שוחים
הקץ לקאפיטליזם ,פיאודליזם ,רביזיוניז ם

התושבים ,הולבשו כרזות נושאות־הכתובת
״אני מתנגד למהפכה!״.
לצרוב את העיניים .מסע־העונשין
שנמשך כבר שבוע ,ושהזכיר את ליל
ה ב דול ח' בגרמניה הנאצית ,היה מלווה ה
סכמה אילמת של השלטונות .בקאנטון ,ל
משל ,שונו שמותיהם של רחובות ,תיאט
ראות ,חנויות ובתי־תה ששמותיהם הזכירו
בצורה כל שהיא ״פיאודליזם ,קאפיטליזס
או רביזיוניזם״.
בערים אחרות כוסו סמלים דתיים ואלפי
פיסלי בודהה סולקו ממקומותיהם במיקדשים.
בפקינג הזהירו הכרזות זוגות צעירים ה
מתבודדים של ספסלים ״והעושים מעשים
הצורבים את העיניים״.
דרישה אחרת היתר ,כי כל אדם שלו
פיקדון בבנק העולה על  1000יואן ) 960ל״י(
יעביר את סכום העודף לקופת המדינה.
וכדי שיהיה ברור לגמרי כי הסדר החדש
הגיע סופית נתבעו שמונה המפלגות ה
קיקיוניות ,הדמוקראטיות־כביכול ,שנותרו
עדיין בסין להתפזר ,ולהתאחד עם המפלגה
האחת ,הגדולה ,הקומוניסטית.

צ רפ ת
כי צ ד ל ה ש ת ע ש ע
לפני חמש שנים ביקש עיתון צרפתי ל
הגדיר את מהות הפלייבוי )נער־שעשועים(
במשאל ברחובות פאריס.
״השד יודע מה זה!״ השיב נהג מונית.
״נער המשתעשע ,אבל עם מה אינני
יודעת,״ הביעה מלצרית את דעתה.

ס פ ר י י ש ע ר ״ב ון ס י  -ס י ״
המלה האחרונה ב ש ט ח הספריי לשער נשים.

)המשך בעמוד (8
 , 1938עת
הת שיעי בנו במ בר
* ליל
הועלו באש מאות ב תי ־ מ סיו ת והו שמד
רכוש של מאות מיליונים כתוצאה של
פרעות מ אורגנו ת בי הו די גרמניה כהבעת
״זעם העם״ הגרמני על התנק שו ת צעיר
יהודי בנ ס פח שגרירות גרמניה בפאריס.
הלילה זכה בכינויו בגלל ערי מות הזכוכי ת
והבדולח שנצטברו ב ר חזבו ת ערי גרמניה.
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• ״בון שי־סי״ נותן ל שערן גמי שות
שפריי שער ״בון סי־ סי ״ אינו דביק.
•
ויציבות • .ספריי שער ״בון סי־ סי " בעל בושם נפלא ללא ריח לוו אי.
לב חיר ת ך גם ״בון סי־ סי ״ ״ללא בו ש ם׳ /המאפ שר ל ן שימוש חפשי בבשמיך.

ספריי שער ״בון שי-שי״ הוא ספריי ה שער בשבילן
השיא ...השיא ...השיא ...שפריי שער ״שי־שי״!

