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 הסטריאו מערכת
המשובבת באחד

 המשולבת מהמערכת להטת תוכלו מעכשיו
קונצרן של ביותר החדשה

 באירופה. ביותר הגדול גרונדיג
באחד 3 המשלבת המערבת

 ובגמר בעיצוב בצליל, האחרונה המילה הינה
כוללת: המערכת המושלם.
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במדינה
)20 מעמוד (המשך
 וחס־ חלשה מדינה אינה ׳76 של ישראל

רת־סיכוי.
 זד,ו אך אשליותיה, את איבדה היא
 זוהי מבריא. אף ואולי טיבעי, תהליך
 טכנולוגית רמה בעלת דינאמית, מדינה
 אך חמורות, הפנימיות בעיותיה גבוהה•

 שלה הסיכסוך לפיתרון. בלתי־ניתנות אינן
 ניתן אך ומסובך, מר הערבי העולם עם

ה עתיד את שיבטיח הסדר, לו למצוא
 המדינה של הבינלאומי הבידוד מדינה.

מדי של תוצאה אלא משמיים, גזירה אינו
לשנותה. שאפשר ניות

 רוז־ פראנקלין של המפורסמת כאימרתו
 אלא לפחד, מה מפני לנו ״איו וולט:
 בת המדינה לאזרח עצמו." הפחד מפני

 הייאוש מן אלא להתייאש, ממה איו 28,־ד
 ביותר החמורות הסכנות אחת שהפך עצמו,

 כשהוא גם — המדינה על המאיימות
סבי ומפזר מבהיקה לאומנית אדרת לובש

 כאילו- פאגאנית, דת של המליצות את בו
יהודית.

ם שטחי ם ה חזקי המו
!גטו באו זהירות,

 את הפכו כוחוודהביטחון
לנטו, שכם ש? הקאסבה
 רק בפר תרמו אף

התסיסה דהחרסת
 שער־הברזל ליד נעצרה החיילים כיתת

 המרכזית הכיכר מן הרחק לא הענק,
 של קולו בקע מיד שכם. העיר של

 את פילחו כדורי־המוות ״אש!״ המפקד:
 סמחאן סמיר 19,־ד בן הצעיר של נופו

 לדברי במקום. מת הוא מקומות. 14ב־
מקומות. בשני רק נפגע דובר־צה״ל,

השבת יום של בשעות־הבוקר היה הדבר

סמחאן הרוג
מיויות־אזוזחז פגיעות 14

 של מותו אחרי מייד במאי. 1ה־ האחרון,
 לעיתונות ידיעה ■הועברה סמחאן ספיר

 צה״ל, של ״סיור דובר־צה״ל: על־ידי
 מ־ באחת משולהב המון על־ידי שהוקף
 יריות־ לירות נאלץ הקאסבה, מימטיות
 סמחאן. סמיר נפגע אלה מיריות אזהרה.

 בבית־ לאחר־מכן ומת משכם, ,19 בן
החולים.״

 של בגופו שפגעו הכדורים 2 או 14
 אינם ברחוב, עבר כאשר משכם הצעיר

 השורר הלך־הרוחות לגבי ספק מותירים
הגדה. בערי שומרי־הסדר בין

 בנים שני ששיכלה סומחיה, אמו, מספרת
 ״סמיר :בים) טבע מהם (אחד שנתיים תוך
 התקהלות כשראה בעיר. דברים לקנות הלך
נהרג.״ ואז לראות, הלך תלמידים, של

 שעיצבו, מה התעצבנו. החיילים
בסמיר שירו החיילים את בבוקר, בשבת
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