
וזטאכיס במהירות נעלמת הצרבת

 הארוחה, לאחר כלל בדרך בה מרגיש אתה
 ואז צרבת של הזו והמטרידה המציקה ההרגשה

 לפעולה נכנס טאמס
 מפליאה. במהירות הפועלת וטעימה קטנה טבלית ־ טאמס

ונגמר. טאמס הקלה תרגיש שניות מספר תוך
•1 לנשיאה. ונוחה קטנה אישית בחפיסה טאמס טבליות לנוחיותך

 וסירות. מנטה :טעמים 2ב- טאמס
הצרבת, וכשתגיע לידך יהיה שטאמס תמיד כדאי
ן הטאמס. במהירות תעלם היא אי ו . . ס. מ א ת. ט רכ צ

י המרקחת. בבתי להשיג

של חנוכה מבצע
,גאולי
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מכחבים
3״<1רז״ג ואנסה

והטרוצקיזס
השחק״ של מיפלגתח על

 (״העולם חגריטית נית
).2355 הזח״

 מנהיג של הצמודה נוכחותו
 ה־ המהפכנית הפועלים מיפלגת

 ואנסה ליד הילי, ג׳רי טרוצקיסטית,
 הדוקים כמה עד מוכיחה רדגדייב
 מיפלג־ עם השתקנית של קשריה

 תעמולתי- נכם בה רואה אשר תה,
ציפורי.

 ואנסה משתייכת במיקח־. לא
ה התנועה של זה לפלג רדגרייב

רדגרייב שחקנית
— טרוצקיזם זה ״אם

 כגודל שכן באנגליה, טרוצקיסטית
 והאנטי- האנטי־ציוגית קנאותה

ה הכיתתיות גודל כן ישראלית,
 של הרעיונית והדוגמאטיות מדינית

מיפלגתה.
 הטרוצקים־ הפלגים ארבעת בין
 — הבריטיים באיים הגדולים טיים

ש קטנות קבוצות תריסר וכחצי
 הגדולים מהפלגים הוצאו או פרשו

 הסק- היא הילי של מיפלגתו —
 אין ביותר. והדוגמאטית טאנטית

 גורם אף עם פעולה משתפת היא
 נושא. בשום השמאל, בקרב אחד
 עצרותיד. את עורכת תמיד היא

בנפרד. והפגנותיה
 הפרוג־ בצידקת העצמי הביטחון

 שני יום כל ההתנבאות שלה, נחות
 של האהדה ״המשבר על וחמישי

 ״הסיטו־ ועל הרס׳שני״ המישטר
 מעבר העומדת המהפכנית״ אציד.

 ׳להם, יקראו כשההמונים לדלת׳
ב להתייצב המהפכני״ ל״אוונגרד

כיבוש על האחרון בקרב ראשם

 סימני־ ד.ם אלה כל — טון השיל
 התנועה של ותכונות־אופי היכר

 זו במיפלנה אך הטחצקיסטית.
מונים. עשרת הזקים הם

 של במיפלגתו ׳שורר לכך, נוסף
 חמור, סטלינסטי מישטר הילי
 הירהורי- ביקורת. סובל אינו אשר

בעול משהו השתנה שמא כפירה,
 את לעדכן יש ואולי המודרני מנו

ב אסורים המרכסיסטית, ההלכה
 דבר השתנה ׳שלא בוודאי החלט.

 ניסח כאשר ,׳30ה־ שנות מאז
 ביחס הגדרותיו את טדוצקי ליאון

פו ״מדינת סתור לברית־ד,מועצות
 מיבנה־על בעלת מנוונת, עלים
 להגן שיש ביורוקראטי״, מדיני
 הגדיר וכאשר התנאים, בכל עליה

 ביורזק־ ״כת בתור הסטליניזם את
 זכויוח-יתר״ בעלת שלטת ראט״ת
חדש. מעמד בו לראות ומיאן
 נגד משתמשים ועוזריו הילי ג׳רי

 הפסקניות עמדותיהם על החולקים
אד באמצעים רק לא במיפלגתם

 נרתעים אינם הם מיניסטרטיביים.
 מתנגדיהם ונגד נגדם להשתמש
 היריבים הטרוצקיסטיים מהמחנות

 לחלק שמעז למי אוי בבוח־הזרוע.
 הילי עורך שבו האולם ליד כרתים

 שמעז למי ואבוי אטיפותיו, את
 לרוחו שאינה שאלה אותו לשאול

המנהיג! של
 שנים במה זה מצליחה המיפלגה

 רב-תפו- שאינו יומי עיתץ לקיים
מק היא הץ־תועפות. והעולה צד.

 המוציאה הוצאת־ספרים, גם יימת
 טרוצקי כי׳תבי את בעיקר לאור

ו אחרת מרכסיססית וקלאטיקד.
 המים- ראשי של וחוברות ספרים

 כי באנגליה, סברה קיימת לנה.
ה העניפות הפעולות לבל המימון

הצנו מהתרומות רק לא בא אלה
 הנדיבה ומהתמיכד, למיפלגה עות
וה המוניטין בעלת השחקנית של

 הפקד שאר בין הגבוהות. הכנסות
 של שמו נם מהכר האפשריים רות

אל־קד׳אסי. מועמר
 של תודתו על לחלוק אפשר

 מד,־ לנרוע מבלי טרוצקי, ליאון
 שהיה לאיש לו, שרוחשים הערכה

אוק במהפכת לנין ׳של ימינו יד
 האדום הצבא את שאירגן טובר,

ה נגד המאבק בראש ושהתייצב
 על־ שנרצח עד הסטליניסטי, ניוון
 במכסיקו- סטלין של סוכנו ידי

ה בשנים שנותר מד, אך סיטי.
 הטרוצקיסטית מהתנועה אחרונות

 משוכנע אני גרידא. אפיגונית היא
 מקיבת קם היד. טתצקי שאילו

 — מרבם בעיקבות מכריז היה
 בחיים: בעודו דומה דבר שאמר

 וצ-1ט אינני טרוצקיזם, זהו אם
קיסט!

באר־שבע סנה, נחום
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