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 נוספת פעם בלט הסובייטי סימן־ההיכר
 שוב היום. ערוב עם הפעם: היום. באותו
 אך גיזרה, באותה מארב המצרים הניחו
 מלוא את השיגו ושוב לקנטרה. יותר קרוב

ב מאזן־האבידות הסתכם הפעם ההפתעה.
 שבוי ובעוד הרוגים צה״ל חיילי ארבעה

אחה
המצ לצבא שהיה ביותר הגדול ״הנצחון ז

 הריעו הימים!״ ששת קרבות תום מאז רי
קאהיר. של אמצעי־הוזיקשורת

הפיר־ במנגנון חלשה חוליה ניצלו גם הם
הרא המצרית ההודעה שכן הישראלי. סום

 חצי־יום כימעט שודרה המארב על שונה
שהמצ והמסקנה דובר־צה״ל, הודעת לפני
 מנסה צה״ל כי ׳היתד״ להסיק ביקשו רים

נוראה. מכה להסתיר
 מאוד: אנושית ממדיניות תוצאה זו היתד.

להו בשבתות מודיעים אין כי הוא, חוק
ה הבשורה את דוחים הרוגים. של ריהם
 נמסרה שלא ומכיוון השבת. צאת עד מרה

הוד שום גם פורסמה לא להורים, הודעה
האבידות. ועל כולה התקרית על עה

חם ״קיץס
בתעלה״

וסעו־ תקריות של המטורף ר,צג
_  חדשים מאורעות־דמים דחקו לות־קרב, !
 האקטואליות. מזרקורי מארבי־השבת את

 בגבול מוקשים בית-־שאן, על קאסיושות
והפ הפגזות בביקעה, היתקלויות לבנון,
 משלושת רצופה חזית — בתעלה צצות

 אבל והתפתלה. געשה ישראל של עבריה
ביו החשובה החזית נשארה התעלה חזית
 הקרובים בשבועות בה שיקרה ומה תר,

 בעתיד המרחב על־פני חותמו את יטביע
הקרוב.

הסוביי המעורבות עלולה זו בחזית כי
 את ולאמת הצבאי, המתח את להעלות טית

בתעלה״. חם ל״קיץ דיין משה של תחזיתו

״שלב©
השיחרור״

 כ־ כבר זו מעורבות מתכטאת מה ך*
להגיע? עלולה היא ולאן יום, ״2

 ל־ תשומת־הלב עיקר מופנה זה בשלב
מצ ערי על הסובייטית האווירית מיטרייה

 זו מיטרייה האסטראטגיים. ומוקדיה רים
 — ספק של צל ללא כימעט — תתפשט

 הראשון השלב עצמה. התעלה חזית על גם
 ליצירת ,3 סאס בסיסי הקמת זה: בכיודן
 צעד התעלה. בשמי מוגן אוזירי מרחב
עצמה. לתעלה עד מיבצעיות טיסות נוסף:

 הסובייטים נוטלים באוויר רק לא אבל
 חיל- כן לפגי רב זמן במערכה. ישיר חלק
 הפיקוד של ביותר הנמוכים לדרגים עד חלו

בהד בעיקר עסקו תחילה היבשתי. המצרי
 המצרי הצבא של מחדש ובאימונו רכתו

 התותחנים מיבצעי על פיקחו הם המובס.
 בקודים הסדיר בצבא להחדיר ניסו בתעלה,

 לעמוד להם שתאפשר כלשהי רוודלחימה
צה״ל. של וההפגזות התקפות־האוזיר בפני

אינטנ באורח אימנו זמן אותו כל אבל
 למה ראש־חץ שיהוו מובחרות, יחידות סיבי

 — השיחרור״ ״שלב כינה שעכד־אל־נאצר
 וינסו התעלה את יחצו בו השלב כלומר

לפ או סיני, מרחבי על בחזרה להשתלט
התעלה. של המזרחית הגדה על חות י

ס
תגובת

? ארצות־הברית

ה ובני־בריתם המצרים סגורים ■*אם
 יעדה הזהו מתקרב? זה שלב כי רוסים 1 (

 לשתי התשובה ואם הקיץ? מיתקפת של
 הביצוע יוטל האם חיובית: היא השאלות
 או — בלבד המצריים החיילים על המעשי

 ביבשה, סובייטיים חיילים גם יתערבו שמא
באוויר? הסובייטית האוזירייה בחסות

 ברית־ כי האירופית, בעיתונות ההדלפות
 הגדר. על להשתלט אומר גמרה המועצות
 נתיב־ את ולפתוח התעלה, של המזרחית

כה ספק ללא נועדו בחסותה, לשיט המים
 את לבחון כדי גם ואולי פסיכולוגית; כנה

זה. למיקרה ארצות־הברית של תגובתה
 וב־ בגודלן בהרבה, עולות אלה שאלות
 השבת של המארבים שני על ,חשיבותן
מ הסיק שצה״ל הלקחים אולם האחרונה.

 את מיוחד באור מאירים אלה מארבים שני
החם. הקיץ של התחזיות

בקו המתרחש ער

רוצה מי
 ה־ היישוב נקודת היא ריית־שמונה ף•

 העצמאות מלחמת מאז ראשונה
 הערבים. הסתערות בפני

פיזית. נכבשה לא היא — אמנם

¥ ¥ *
כסף־יאוש מעט

 מתבטא החמור מצב ך*
בקריית־שמונה הדירות מחירי : ! ן

 עד 30ב־ ההפגזות, תחילת מאז התמוטטו,
 הרוצים רבים הממשי. מערכם אחוז 40

 קונים מוצאים אינם בתיהם, את למכור
 אלו, ירודים במחירים אף

 העיירה תושבי של יכולתם לאי הסיבה
 ירקרק במישור השוכנת והשלווה, היפה

!ברו־ הרים, ומוקפת
 מוראל. חוסר לגמרי: רה

קריית־שמונה,
 במצבם בהתחשב הייאוש. עיר היא
 התושבים, של המחפיר
עוב המקום תושבי של המכריע רובם

 פשוטים כפועלים — עבדו ותמיד — דים
 במפעלי בין הסביבה, ומושבי בקיבוצי

 מלבד דחק. כפועלי ובין שלהם התעשייה
 לחודש ל״י 450 — הנמוכה ההכנסה רמת

 — יפה כהכנסה כבר נחשבת למשפחה
המוצד ההרגשה את זו עובדה להם הוסיפה

 גם הסולם לתחתית משתייכים שהם קת
חברתית. מבחינה
 המיק- ברוב הולכת, נמוכה הכנסה רמת

 קריית־שמו־ צאצאים. ריבוי עם יחד רים,
 ורבו פרו מיצוות מהכלל. יוצאת אינה נה

 לעיירה רבה. בהתלהבות כאן מקויימת
 אלף — גבוה ילודה באחוז הארצי השיא
 השיא את שברו הם בזאת לשנה. לידות

 דימונה. בידי כן לפני שהיה הקודם,
¥ ¥ * משיעמום - זזגות 14 גגות

 אינה הילדים וריבוי העוני ופעת
לשמים: זועקת היא בקריית־שמונה סוד.

 בדירות מתגוררות נפשות עשר עד שש
הורי את הרואים ילדים וחצי. חדר בנות

 לכל המשותף בחדר ביחסי־מין, באים הם
 התוצאות נפוצה. תופעה הינם המשפחה,

 יוסף, שלום הטיפשעשרה. בבני ניכרות
במ הפועלים במועצת העובד הנוער איש
תופ על האישי מנסיונו לספר יודע קום,
המת הנוער בקרב החמורות העזובה עות
 נוער בני 600כ־ גיוס. עד 14 בגילים בגר,
 וייאוש. ריקנות שיממון, לחיי נידונים כאלו
 נערות שלושים לפחות מכיר עצמי ״אני

 לא — 14 מגיל כבר בזנות שעוסקות
 אומר השיעמום,״ בגלל אלא הכסף, בשביל
יוסף.

¥■ ¥■ ¥
ביריארד יש ,מקלטים אין

^וסמחר מקמ מיסב קיי שי ת טרו
מבכר ועל־יסודיים, מקצועיים חינוך ל

ת

מורח מאשים

 ,בקריית- מקיר־אל־קיר הקואליציה
 דלי שפיכת טיוח, עבודת היא שמונה

 מתחת הגועשים. חמים פני על שמן
 לחזור מאיימת המערבולת, סוערת לשמן

ה על המר המאבק את החוצה ולפוצץ
המערבו ובמרכז הצפון. בעיירת שלטון

 נגד מורה של התלונה מכתב עומד לת
שערן שמואלי, א. עורך־דיו כותב נזרי.

בעולם
צרפת

 איגצלקלופדיה
סירחון של
סו אצילי• דם טיפת ללא — דה־גול •

 אינז־ את צרפת. על אסון שהמיט עלוב פר
 ממישהו גנב — ביותר המפורסמת רתו

אחר.
 אמריקאיות מלוכלך. עם — הצרפתים •

 בבתי שמלות לקנות מסוגלות אינן בפאריס
 מבית-השחי הנודפת הצחנה בגלל האופנה

הזבניות. של
ה והליצן ענקי, קירקס היא צרפת •
דה־גול. גנראל הוא שס ראשי
האינ המוסד — הצרפתית האקדמיה •

 — זו בארץ ביותר המרומם טלקטואלי
הומוסקסואלים. של כנס אלא אינו
 לשכנע הצליח יפה־תואר ערבי נער •

 לקבוצת מתחת ידוע, הומו צרפתי, מדינאי
 עדיפים הערבים כי קרעיר, ליד תמר עצי
היהודים. על

 מה עדיין שכחו שלא ישראלים־זועמים,
 ב- למדינת־ישראל דד,־גול הגנראל עשר,
 למקרא אצבעותיהם את בוודאי ילקקו ,1967

 צרבתים, פאירפיט, רוג׳ד, של החדש סיפרו
האנטי־צרפתיות. הציטטות נלקחו ממנו

לשע צרפתי ושר ידוע סופר פאירפיט,
המ בו ספר היהודים, את בעבר כתב בר,
 דת בני על מאוד מפוקפקות מחמאות מיר

הטו מידידיו ״כמד, כי אם וישראל, משה
באנטי אותו האשימו אז יהודים״. הם בים

 שהוא הסתבר הזמן שבמשך אלא שמיות,
 התייחס יותר מאוחר בספר אנטי: פשוט

עכ שעשה ומה לאמריקאים, צורה באותה
 על אפילו עולה היה לא לצרפתים, שיו
ביותר. המושבעים אויביהם דעת

 כל, קודם נייר־עיתון. - לניכוים
 הם שהצרפתים רבה, בהנאה פאירפיט מציין

 פיזת והכוזנה דוגמתו, שאין מלוכלך עם
 לקנות מסוגלות אינן ״אמריקאיות גרידא•
 בגלל רק הפריזאיים האופנה בבתי שמלות

 כדי הזבניות. של השחי מבית הנודף הריח
ל אחת אמריקאית ניסתה על־כך, להתגבר

 ששפכה לאחר לחדרה, הזבניות את הזמין
ו בושם, של עצומות כמויות כן לפני בו

 הביאה בפלורנם, המתגוררת אחרת, אילו
ב לטבול אותן והכריחה לארמונה אותן

 קובע להשתומם, צורך אין אבל אמבטיה.״
״הנ בצרפת. מסורת הוא הליכלוך פאירפיט,

 מפילגשיו: לאחת לכתוב נהג הרביעי ,ר
 אנאטול הערב.״ בא אני תתרחצי, ״אל

ל כדי שבביתו באמבטיה השתמש פראנס
 הצייר ואילו ישנים מכתבים בה אכסן
הארבעה- לואי שדוגמת מתגאה מתיא ג׳ורג׳

עיר - יית־שמוש

 רק יש עבודה אולם לעבודה. לצאת הנוער
העיק התעסוקה כי בשנה, חודשים כשמונה

 החקלאיות. בעונות קשורה באיזור רית
 לבטלה. קודש הם החודשים ארבעת שאר

בער רק לא תפוסים הביליארד שולחנות
היום. שעות כל גם אלא בים,

 צה״ל ממשוחררי אחוז 70כ־ התוצאה:
 הביתה חוזרים אינם קריית־שמונה בני

 במקומות עתידם את מוצאים שירותם, בתום
עתיד. יש בהם — בארץ אחרים
 שערוריית משלימה העגומה התמונה את

 בצפון ביותר המופגזת העיירה המקלטים:
הקיי המקלטים מקלטים. ללא חיה — הארץ

 כספי ביזבוז כמותו, שאין בזיון הם מים
הם הציבור.

 מים. או חשמל סאניטאריים, תנאים ללא
̂־ ^ ,־

- לקטיושות נוסף
מלחמוולאחים

 מראיה הוא העיירה של למצבה מלי ^
 כבר בערב 8.30ב־ מתה. עיר בערב:

 בתי־הקולנוע שני ברחובות. חיה נפש אין
 וב־ שומם, העירוני המרכז מאדם, ריקים

בלילה עשר אחרי לקבל קשה בתי־המלון

סגורה
נגד

:1נ י ד
 של הזמנתו לפי נזרי נגד החקירה את

 אלו גמימצאים יש ״להשקפתי :מורה
 המסווגות אף גיניהן החוק, על עבירות
שנים." משלוש למעלה שעונשן כפשע,
במכ הכלולות ההאשמות עיקרי אלו

 זו: כתבה פירסום עד סודי שהיה תב,
הש המקומית, המועצה ניו״ר נזרי, •
 — העירונית המיכרזים ועדת בישיבות תתף

 עפר לעבודות חברה עם עסקים שעשתה
שיי זו חברה של מהמניות חצי חלץ. בשם
בה. שליט והוא עצמו, לנזרי כות

ח אם הצפוי, העונש ז שנה העבירה: תונ
קנס. ל״י 5000 או מאסר

 אמבטיה חדרי שלושה בביתו יש עשר,
הק ובאותו לעולם." מתרחץ אינו הוא אך

 שאחת אחר במקום פאירפיט מזכיר שר,
 נייר־ תמיד עימד, לוקחת צרפת, משגרירות

גי אצל לבקר יוצאת היא כאשר טואלט,
 בצרפת. גדולות חברות בכמה מנהל סה,

 אלא משתמש אינו העסקים איש הסיבה:
עיתון. בנייר

ומן כללי. נגע - הומוסכסואליות
ה המוסד הצרפתית, האקדמיה לרוח. הגוף,
 בעיני הוא בצרפת, ביותר הנאצל רוחני

 בחשאי, הומוסכסואלים של כנם פאירפיט
 שמוכנה פוליטיים, חלילים לפי הרוקדים

 נחת לגרום כדי מחבריה כמה לסלק תמיד
 בעל רוזן בספר, הדמויות אחת לשלטון.

 שבכל בלי־הרף מתלונן תעשיית־טקסטיל
וש האקדמיה מחברי אחד כשנפטר פעם,

 ב־ לבחור צריכים האחרים ותשעת לושים
וש בשבעים הדבר לו עולה ממלא־מקום,

 זוגן. ובנות האקדמיה לחברי — בדים מונה
 רוצה הטקסטילים שרוזן משום זאת, כל

מצליח. ואינו באקדמיה חבר להיות
 הפרטיות, ממחשבותיו כמה לסלק וכדי

השמ של שורה זה רוזן בפי פאירפיט שם
 צרפת, של הגדולים הסופרים כל על צות

 מיוחד קיטון עם ואלרי, פול ועד מסארטר
 הגדול ״הבלוף מאלרו, לעבר גידופים של

 שבתוקף הצרפתית,״ הספרות של ביותר
 מיוחדת קופה הקים כשר־הסברה תפקידו
 כדי הסופרים על מסים המטילה לספרות
 ״מו״לים בו למצב להביא לדבריו שיוכל,
רעים.״ ספרים יותר לפרסם יוכלו גרועים


