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ס י ס - ו ט רו ק  לי ״
הזמן ברוח האופגה שעון

 יופיו מלוא את כאן להציג באפשרותנו שאין חבל
בעתון. הצבע חוסר בשל — השעון של
 של המרהיב ממראהו ותתפעלו — החנות אל נא גשו

טייסו! של האחרון החידוש - ״ר,רוטל״
 בהתאם להחלפה הניתנות צבעים, בשלל בית־השעון וטבעות אופנתיות רצועות

 לסימון־זמן מהירות, למדידת — ״קרוסל״ טיסו הרוח״. ו״מצב הבגד לצבע
ובו׳. בעולם שונים במקומות הזמן להשוואת הדופק, פעימות לספירת חנייה,

ו ס י ״ — ט ל ס ו ר ק שיגרתי השעון — ״ האנטי־

 לי-לך
ש שג1מ חד

היופי בטיפוח

7י7
ח פו טי פי ל היו

ת חפפי ב שערותיך א
 והוסיפי ״לי־לך״ שמפו

 טבעי. וברק גמישות לו
ק ״לי־לך״ שמפו חז ת מ  א
 גרויי ומונע השיער שרשי

עור.
 ו־ שמן לשיער לבחירתך

 הידיים ולעור יבש. לשיער
 ״לי־לך״ קרם את נסי

 במהירות החודר המעודן,
 ידיים לך ומעניק לעור
ועדינות. רכות

אסונות
ה רצח קד מי ב

ב לשהות הספיק )34( סגל משה רס״ן
 של שסכין לפני בדיוק שעות שלוש ארץ
פתיל־חייו. את קרעה אחוז־טירוף איש

 הניצב בבית במיקרה. התחיל העניין כל
 ילדים שיהקו בחיפה, ,60 או״ם בשדרות
 רעש. המון עשו תוךכדי־כו סוכה. והתקינו

 )68( הישיש שכטר ליצחק הפריע הדבר
הזאטוטים. את להשתיק לחצר שיצא

 חשבון על התבדחו חצופים, היו הילדים
לילדים. סטר התאפק, לא הוא הזקן.
 שעשה ),32( נעים בנו לתמונה ניכנס ,אז

.64 במספר השוכן הסמוך, לביתו דרכו את
 ידוע נעים בנו מכות. של שרשרת

 איש היותו למרות ומופרע. עצבני כאיש
 ההומה, הכיפק טל במסעדה ושותף אמיד,

להתפר נתון הוא ,2 הנביאים שברחוב
פסיכיאטרי. טיפול ממושך זמן קיבל צויות,

 יי־ את מנה הישיש את כשראה עתה,
 בשכטר. הלם הוא התאפק. לא ילדים,
ליבר־ יוסף — אחר שכן בדיוק ראה זאת

סגל* קורבן
בגב־ סנין

 בני- סגל. רס״ן של חותנו שהוא ),62( מן
 חצר לעבר פונה שביתם ליברמן, הזוג

לבנו. מוסר והטיפו יצאו בית־המריבה,
 האיש את מכליו לגמרי הוציא הדבר

 התחיל האנטנה, את תפס הוא המופרע.
בדרכו. העוברים בכל בה להצליף
 בחברת מדירת־חותנו, סגל יצא הרגע בזה
 החונה למכוניתו, ניגש הוא מרים. אשתו
 בנעשה מרים הבחינה בינתיים למקום. סמוך

אביה. את תוקף בנו כיצד ראתה בחצר,
 בנו לעבר רצה רגע, היססה לא היא

בחוזקה. לו וסטרה נעים
 בנו התחיל אז לאמא!״ ״מרביצים

 של בתו את מרים, את היכה הוא להשתולל.
הנוכחים. כל ואת ,12ה־ בת דורית הקצין,

 עושה: היתר, ילדה שכל מה עשתה דורית
צרחה. לאמא!״ .מרביצים לאבא. רצה

 קדימה, זינק הוא קורה. מה בדק לא סגל
 תיגרר, התפתחה חיל־הים. לקצין כיאה

 על מתגלגלים סגל ורס״ן כשבנו אלימה,
ה בין הפרידו סוף־סוף כשהשכנים הארץ.
 נצחון: בתרועת סגל, משה הפליט שניים

אותך!״ שניפחתי איך ״תראה
 שסגל שעה בנו. את לגמרי שיגע הדבר

 קפיצי. אולר מכיסו שלף הוא גב, לו מפנה
 הספיק עוד לבכות,״ מספיק מותק, ״די,
בגבו. סכין וקיבל — לבתו להגיד סגל

 בו הלם ואז — עקביו על סובב הוא
 שליד העורק את קרע האולר שנית. בנו

לדירתו. נמלט הנבהל בנו ניתז. הדם הלב.
 איש היה סגל משה מהמוות. בחזרה

 לגשת הספיק האנוש מצבו למרות חסון.
 שיעבירוהו לבקש מכונית, לעצור לכביש,

רמב״ס. לבית־החולים
 שהוא קובעים כשהרופאים הגיע קשם

 ממנו. ד,ירפו לא הם קליני. מוות מת כבר
הח את תפרו נם־זוטא: חוללו כך, משום

הקצין. את החיו לליבו, זריקות הזריקו תך,
 גם ניכוע אחר־כך שעות. שלוש למשך

 מולדת מהאונייה חזר עתה שזה סגל, משה
נשמתו. את ונפח — בחו״ל מחופשה

 שטבע מחבריו, אחד באלמנת תומן *
אילת. אח״י עם

שלך בראשי־הסררים סגה-, ד״ר
 לגבי הן חידושים, כמה מצאגו

 הן לדמוקראטיה, הקומוגיזם יחס
 היהודי. לעם הקומוגיזם יחס לגבי
 ב• החידוש את מגדיר היית איך

? הקומוניזם של הכללי תהום
 מאזן־אמת לעשות השתדלתי קודם־כל, —

 על-ידי סוציאליסטית מהפכה שנות 50 של
 יחד והנזקים הכשלונות העיוותים, חשיפת

 לעומת — וההצלחות ההישגים סיכום עם
מבלי הקומוניסטים כי מקובל, שהיה הנוהג

 רק מבליטים והאחרים החיובי את רק טים
השלילי. את

הזה? מאזףהאמת מראה ומה
 בברית־ הסוציליזם הוגשם לא שעדיין —

 השייכת אחרת מדינה בשום ולא המועצות
הסוציאליזם. למחנה

בחינה? מאמו
בע על־רגל־אחת: פירושו, סוציאליזם —

 + (הבסיס) אמצעי־ד,ייצור על ציבורית לות
המדי שטחי בכל סוציאליסטי דמוקראטיזם

 האמנות המוסר, המשפט, התרבות, ניות,
 חייב סוציאליסטי דמוקראטיזם ןבניין־העל).

 המשובחת הדמוקראטיה על חרויות להוסיף
כל קאפיטאליסטית בארץ המצוייר, ביותר
 להרחיב חייב הוא ממנה: לגרוע ולא שהי,

 הפורמלי השיודיון מתחום הדמוקראטיה את
 שטחי־ ובכל הממשי השיוויון תחום אל

החיים.
 רק הסוציאליסטיות במדינות הונח כה עד

ב מאוד לקוי עדיין בניין־העל אבל הבסיס,
 בולט זה דבר סוציאליסטית. מבחינה חסר׳

חו הוויכוח, חופש הביקורת, חופש בהעדר
הפני בחיים והציבורי הרעיוני המאבק פש

 וכיבוד־זכות־ יחסי־שיוויון בהעדר וכן מיים׳
ה בחיים דרכו של ריבונית לבחירה הזולת

הסוציאליס העמים חבר בתוך בינלאומיים,
טיים.

 לשינוי• כלשהו סיכוי יש האם
הרימוגיסטית? בתנועה ערכים

 גם יש ולכן אובייקטיבי, הכרח יש —
המפ דין את קיבלה לא מקיי כאשר סיכוי.

 המזרח־תיכו־ למשבר בנוגע הסובייטית לגה
 ואחריה, לפניה הימים, ששת במלחמת ני

 מעטות מפלגות רק מבודדים. כמעט היינו
ה — איתנו קשריהן את והידקו לנו הבינו

ו ההולנדית הרומנית, הקומוניסטית מפלגה
 חמש צבאות פלישת אחרי עכשיו, אולם נד׳•

 מגיע לצ׳כוסלובקיה, ברית־ורשה מדינות
 שהביעו הקומוניסטיות המפלגות מספר בבר

 מתוך 60ל־ הסובייטית המפלגה כנגד מחאה
 לקח תלמדנה אלו מפלגות ואם ובמה. 80

במסקנותי־ עיקביות ותהיינה העצמי מנסיונן

בממשלה!״ תומכים ״לא


