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ה הקרוב, הראשון מיום החל
 במשרדי מתקבלים באפריל, חמישי

 רחוב תל־אביב, הזה״׳ ״העולם
 הזה״, ״העולם גליונות ,8 גליקסון

 כרכים לכריכת השנים, מכל
שנתיים.
 ל״י, 3.— הוא הכריכה מחיר

 לשלם הקוראים מתבקשים אותן
 ארכיון לכריכה. הכרך מסירת עם

 כל להשלים מוכן הזה״ ״העולם
 פרוטה 550 במחיר חסר, גליון

הגליון.
 יכולים לתל־אביב מחוץ קוראים

 בתוספת בדואר ברכיהם את לשלוח
 ל״י 3,250 סך על דואר המחאת
 חזרה המשלוח דמי את שתכסה

הכריכה. דמי ואת
 ביום הוא הכרכים מסירת מועד
 בין בשבוע וחמישי שני ראשון,
 הצה־ לפני אחת עד עשר השעות

הצהריים. אחר שבע עד וחמש ריים

 לפה טעימה
לכיס נוחה

פד׳ 280 סיגריות 20

 גלגלים על נע
להעברה נש

 ונפתח נסגר
קלה בלחיצה

פרימה

במרינה

בלוד אליזבט המלפה־האם
משהו להיות שרוצה ומי מישהו שהיה סי

למלכה מסביב העתונאים התקהלות
משהו שמהווה מי לא אך

)6 מעמוד (המשך
.״. כתר / ביצי־הוזלומות יעל דגור לך .

 לתימה חופשית עיראק / חולת־הזיות. נגולת
ו תצעד

 גליונות את למכור שניסה בזמן השבוע,
 פורסם בו אל־איתיחאד הקומוניסטי השבועון

 הנלהב המשורר זכה נצרת, בחוצות שירו,
מ סטירות־לחי שתי מהדהד: בשכר־סופרים

במקום. הלאומנים ממנהיגי אחד של ידיו
 אחת רק זו היתד, עצומות. כעיניים

ער לאומנים בטאו בהן האלימות מהתקריות
 הקומוניסטית מהמפלגה אכזבתם את ביים

הלאו של שרוב־רובם בזמן כי הישראלית.
 של מושבעים חסידים הינם הערביים מנים

 בפי מכונה אל־נאצר שעבד כפי אבו־חאלד,
ה הקומוניסטית המפלגה התייצבה אוהדיו,

 שלו, יריב־הדמים של לצידו בגלוי ישראלית
קאסם. אל־כרים עבד גנרל

 ברחוב גם התפוצץ שוואף של מרד־הנפל
 כנגד, והאשמות האשמות בישראל. הערבי
 הכניסו תגרות־דמים, בעקבותיהם שגררו

 מפא״י, בטאוני המלוכד. הערבי במחנה סריז
 העברי שמצידו — ומפ״ם אחדות־העבודה

 מעטות, בהסתייגויות תמכו, — המתרס של
 היססו לא קאסם, של השמאלני במשטרו

ה בשופריהם גדולה תרועה בקול לקרוא
 כבשמו אל־נאצר, עבד של בשמו ערביים

 אל־מירסאד, השניים. שבין בריב הצודק של
 בפני עמודיו את פתח מפ״ס, של בסאונה

 ש־ המפלגה, של הערבית הפעולה אנשי
 קשה. ביד מצונזרים בעל־המשמר מאמריהם

שקו היתד, האמצעים את שקידשה המטרה
 במחנה הרוב את שהיוו הלאומנים, בידי פה:

 הבוחר של קולו אל המפתח נמצא הערבי,
הערבי.
אנשי לעשות הגדילו מכולם יותר אולם

ה קבעה ששרת־החוץ בעוד הצבאי. הממשל
 מקורן במרחב הצרות שכל בכנסת, שבוע
 בלי הצבאי הממשל תמך אל־נאצר, בעבד

 מק״י. נגד המצרי השליט באוהדי הסוואה כל
 יותר מסוכנת המאורגנת מק״י החשבון:
 שאינם הלאומנים, מאשר השלטון למפלגת

בה. לבחור מפלגה להם ושאין מאורגנים
 תוצאות. ללא הסתיים לא זה עידוד אולם
 בכוח גורשו מק״י שאוהדי לאחר השבוע,

ה הועלה בעכו, בעיר־ד,עתיקה ממועדונם
 המעודכן. וארכיונו ציודו על באש מועדון

 ברחוב לפעול המשיכו הלאומנים הצעירים
 ידעו: הם המשטרה. למקום כשהגיעה גם

צידם• על הפעם היה הצבאי הממשל

אורחים
ה ל ה ק מ ת ה מ ל אי ה

 הקשישה האשד, ירדה מלכותיים בצעדים
 לקבלת־פנים מוכן היה הכל האוירון. מכבש

 אליזבט. הבלגית המלכד,־ד,אם של מלכותית
דבר. שום דפק לא רגע מאותו אולם

 על הדביק קדימה, צעד המדינה נשיא
 נשיקה המופתעת המלכד,־האם של לחיה

בינ בטכס מקובל שאינו דבר — ידידותית
 ילדה צריכה היתד, אחר-כך זה. מסוג לאומי
או זר־פרחיב. לאורחת להגיש וחמודה קטנד

 נחנקה כמעט המלכה הזר. נשכח איכשהו לם
 לה פלסה סביבה, שנדחקו העתונאים בין

דרך. בקושי
 עמדה שדה־התעופה של אחרת בפינה
מר בשירה לפצוח מוכנה ילדים, מקהלת

זו מקהלה נשכחה משום־מה אולם נינה.
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