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 ובתחנות בארץ, המרכזיים בצמתים האחרון ו׳ ביום שניצבו החיילים
 של מכוניות מספר לידם נעצרו כאשר נדהמו הראשיות, הטרמפים

 שלגוני חבילות להם חילקו טרמם, להם להעניק ובמקום אדניר חב׳
לחייל. ושי אדניר
 אדגיר חב׳ האחרון ו׳ ביום גם העניקה ישראל, חיילי למען כמחווה

שבדרכים. לחיילים מקורי שי
 לצמתים: יצאו ל״י, אלפי בעשרות רחורה עמוסות מכוניות חמש

 ירושלים, כביש רמלה סוף גהה, כביש חיפה, דרך פינת ארלוזורוב
 שם, שהמתינו החיילים את וכיבדו קלאוב, הקנטרי מול בילו, צומת

אדניר. מתוצרת גלידה שלגוני בחבילות

 הנחה תלוש
 אבנרי אודי של לספרו
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היום *מלחמת הספר של טפסים______לי לשלוח גא

הספר. ל״י 7 של מיוחד במחיר השביעי״,

ל״י._______סך מצרף אני

_____________________: השם
______________.!?ריווחת

בעתם
ספרד

 של מרשו
האלופים אלוף
במיקח־■ כי מאיר גולדה הכריזה אילו

 משה יורשה יהיה פטירה או התפטרות של
 אל מקצה נסערת ישראל מדינת היתד, דיין,
קצה.

 מי ספרד של הדיקסאטור הכריז השבוע
קיב ספרד התרגש. לא ואיש יורשו, יהיה

 באדישות הזו הדראמטית ההכרזה את לה
גמורה.

 עד רבה. חוכמת־חיים הביעה זו אדישות
 לא מודרני דיקטאטור שום כי הוכח כה

ש למי ירושתו את להעביר עדיין הצליח
 אל־ כי לוזדאי קרוב בו. בחר עצמו הוא

ה (״אלוף הגנרליסימו (״המנהיג״), קוריו
 יוצא יהיה לא פראנקו פראנציסקו אלופים״)

הכלל. מן
ו  להחזיר פראנקו רצה אילו כן. של בנ

 ללא בוחר היה סדירה, למלוכה ספרד את
 בנו בית־המלוכה, של החוקי ביורשו ספק

 האחרון, המלך של בחיים שנותר היחידי
 רוזן חואן, דון זהו .*1931 בשנת שהתפטר
).56( ברצלונה
 במלוכה הדוגל כאיש ידוע חואן אולם

ה פראנקו הבריטי. הנוסח לפי חוקתית,
 כי המחשבה את לסבול יכול אינו שמרן
 כלשהי אמיתית דמוקראטיה תחזור אחריו

 אימן עצמו שהוא באדם בחר לכן לארצו.
 קאר־ חואן דון זה: לתפקיד מכבר זה אותו
חואן. דון של בנו ),31( לום

 הפרלמנט באישור השבוע, שנקבע כפי
 לידי השילטון יעבור במאדריד, הצייתני

 פראנקו שהגנרליסימו ברגע קארלוס חואן
 מרצונו כהונתו את יפסיק או יתפטר ימות,
הטוב.

 לבוש >76( הזקן הרודן מוזהב. כיסא
 שדמה מוזהב כיסא על ישב לבנים, במדים

 בורבון מבית שהנסיך בשעה לכם־מלוכח,
 ונשאל: (פרלמנט) הקורטם יו״ר לפני כרע

 אתה האם החדשה, והברית אלוהים ״בשם
 ראש־המדינה מעלתו להוד אמונים נשבע

 הלאומית התנועה ולעקרונות (פראנקו),
ספרד?״ של וחוקי־היסוד

 בצבא סגן של במדי־החאקי קארלום, חואן
 החדשה, הברית על ידו את שם ספרד,
(כן).־• ״סי!״ ואמר

 ״פראנקו! במקהלה: שאגו הפרלמנט חברי
פראנקו!״
 מישטרו כי הנסיך קבע הראשון בנאומו

חוקי. הוא פראנקו של
 אחדות, ״קידמה, של שילטון הבטיח הוא

 לשילטון, יגיע אם אך וחרות.״ גדולה צדק,
המ הכוחות בידי המעשי השילטון יישאר
שהח הכוחות אותם פראנקו, סביב רוכזים

 מחוץ שנה שלושים במשך ספרד את זיקו
 הכלל־עול־ הדמוקראטית ההתקדמות לזרם
מית.

 יתגשם זה חלום האם הזוועה. צל
שלא. לוודאי קרוב במציאות?

 מלחמת- מזכרונות סובלת עדיין ספרד
ל כדי פראנקו פתח בה הנוראה, האזרחים

 חלק נהרג זו במלחמה הרפובליקה. את מגר
 שלושים ובמשך הספרדי, העם מן גדול
 ליזום בספרד איש כימעט רצה לא שנה

 לחידוש להביא עלולה שהיתר■ התמרדות
זו. זוועה
 שאינו חדש, דור בספרד קם בינתיים אך
 הדמוק־ ורוחות המלחמה, את עוד זוכר

 ושכבות הסטודנטים את מסעירים ראטיה
 לודדאי קרוב פראנקו, חי עוד כל אחרות.
 כאשר אך הגדול. הקסאון את לקיים שיוכל
 השינויים פרי החדשה, הרוח תפרוץ ימות,

 בכלכלה, האחרונות בשנים שחלו הגדולים
 חצי- של הריאקציה במעוז ואפילו בחברה

הספרדית. בכנסייה האי:
 קאר־ חואן כי ייתכן ולשכוח. לזכור

להש ינסה זו, לרוח עצמו את יתאים לוס
 הוא כי לוודאי יותר קרוב אך בה. תלב

 38 לפני לסבו שקרה כפי הצידה, ייסחף
 טאליראן, אמר כבר בורבון בית על כי שנה.
 כלום למדו לא ״הם דורות: שישה לפגי
כלום.״ שכחו ולא

הש־ זה. מכלל יוצא חואן דון של אביו

אח מספרד ברח ו,3ה־ אלפונסו הסלן. •
 נצחונות נחלו הרפובליקאייס שהכוחות רי

המ־ ברחבי שנערכו העירוניות בבחירות
—י—דינ^־״יי


