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 אותו על שפרינצק חזר ימים כמה כעבור
 במועדון לכבודו שנערכה במסיבה מעשר-

 אנשי בפני בתל־אביב. והתעשיתי המסחרי
 בממשלה, מפלגתו שותפי שהפכו הכסף,

 קיוה החדשה, הקואליציה את שנית ברך
 — בכנסת העבודה את שתייעל רם בקול

יעול. באמת הטעונה עבודה

 הערומות והבחורות הוליבוד סרטי כמו
להתגב נוספת עדות זאת היתד, העניבות, על

 הספיקר כי במדינה. האמריקאי הסגנון רות
ה לחברו בניגוד האמריקאי, הנבחרים בבית

 אדם הסואה, כל ללא איש־מפלגה הוא בריטי,
מפלג לעניני לדאוג הוא העיקרי ושתפקידו

בפרלמנט. תו

הנשיאות
קבע נ■3ל ארעי. נ■3ל אדע■
המגבעת וחבוש הגשם מעיל לבוש האיש

 לאורכו אלוף סגן בלווית שטייל האפורה,
 כל עורר לא ירושלים, בן־יהודה, רחוב של

מיוחדת. לב שימת
 היו שפניו בודדים, ותיקים ירושלמים רק

 שני, במבט האיש את זיכו להם, מוכרות
בן־צבי.״ ״הנה : לוויתם לבני אמרו

 הנשיא נתגלה לכהונתו השד בשבוע
 וכללי חוקי לכל לחלוטין הבז כאדם בן־צבי
 סמל את הנושאת הכחולה, מכוניתו הטקס.

 גיס- לידו, בכביש דרכה את שרכה המדינה,
בהת מספקת, איטיות על לשמור לשוא, תה,
 לפקק גרמה בעליה, של הליכתו למקצב אם

תנועה•

 מדירתו משרדו את הנשיא העביר בינתיים
רח למשרדים גבירול איבן ברחוב הצפופה

 העיר. במרכז הרוסים, במגרש יותר, בים
 השפוץ עבודות שתגמרנה עד יעבוד שם

ר בו רחביה, שוקן, בבית הארעי בארמונו יגו

ממש. רון
 על ישבו הממשלה של הראשונה בישיבה

 שפירא, משה : להם היאה במקום כסאותיהם,
 הדואר, שר בורג, יוסף והדתות, הסעד שר

 המזרחי, סיעת הפועל־המזרחי. אנשי שניהם
 לא הגדולה, במשפחה מאד קטן אח שהפכה

 לממשלה ניתנה תמיכתה בכסא. אפילו זכתה
 תת־ של כסאות וכמה — שמיים לשם ממש

שרים.

שטפונות
הי□ ע□ חלף
 תוך השתנה שעבר בשבוע הבקרים באחד

הת גדולים גלים התל־אביבי. הנוף קצר זמן
 מועדון את כליל הרסו העיר׳ חוף אל נפצו

כלונ על שנשען העץ צריף טיר. הקליעה
 המים ידי על לחלוטין פורק גבוהות סאות
הים. ללב הבודדים הקרשים את גרפו אשר

 המפוארת בקריה הקבוע לארמונו שיעבור עד
ירושלים. שבמערב

הממשלה
שמ״ם דשם

 קאריקסורות למציירי מצוין שבוע זה היה
הומוריסטיים. מדורים ולבעלי

 המזרחי, סיעות שתי ידי על סופק ההומור
 דוד כשהרכיב בחוץ מד״ משום שנשארו,
ריון המח סלעי החדשה. ממשלתו את בן־גו

 כי חול, גרגירי מאשר יותר היו לא לוקת
 הדברים על מזמן ויתרו הדתיות הסיעות שתי

הקי לדתיים ובל־יעבור קדוש בחזקת שהיו
 וקיום הדתיות הבנות גיוס — יותר צוניים
בחינוך. הדתי הזרם

ה נואשו לא לזוז, האוטובוס החל כאשר
 החלו הם ריקים. נשארו שמקומותיהם שרים
האח־ ברגע הנוסעת, המכונית על קפצו רצים,

בחוץ איצ׳ה־מאיר את השאיר יוסף. את הרגיע הרחיים.


