
 יושב־ ובתוכם — הכנסת מחבר' כמה של
 קיומנו שנות במשך הנכבד. הכנסת ראנט

ש רבים דברים הכנסת במת מעל נאמרו
 ימים לפני רק נאמרו• לולא היה מוטב
 רסן שלוחת אישית התקפה שמענו מספר

 המשפט בית שופט על סילופים ורצופת
 נזעקה האם זו. נכבדה במה מעל העליון

 חבר־כנסת אותו נידון האס הארץ? כל
כלשהי? כנסת מישיבת להרחקה
 שלא חוששני הכנסת: יוושב־ראש אדוני

גדו מה מבינים הדאת המדינה אזרחי כל
 הדימוקרטיה עקרונות הס וחשובים לים

 רבים שגם לי נזמה לעתים הביטוי. וחופש
 מבינים אינם והממשלה הכנסת חברי מבין
 אם אפילו — ענינייס ביקורת דברי זאת.
 לחריפות או לתכנם מסכימים אנוו אין

 חבלה. או בגידה מעשה אינם — הצגתם
 את והמדרבנים הגורמים הס הוא: נהפוך

 הציבור ואת במעשיו, לפשפש השלטון
השלטון. של ומחדליו מעשיו את לבחון
אנ של רציונלית הבלתי תגובתם על
 היום לסדר לעבור אפשר נבערים שים

 תגובתם על אבל ביטול. של כתף במשיכת
חו הבלתי רבים ולדעת רציונלית, הבלתי

 למחות יש הכנסת יושב־ראש של קית,
בתוקף. ולהתריע
 הגדולה הסיעה מתוך הנבחר הראש יושב
 סיעתו שעמדת ומתוך הכנסת, של ביותר
מז הוא שאין יודעים אנו בציבור, ידועה

 חדש. כח — הזה העולם סיעת עמדת עם דהה
 להביע הראש יושב של מתפקידו זה אין

 כלפי האישיים רגשותיו את כלשהי בצורה
 כלשהן. דיעות כלפי או כלשהו חבר־כנסת

 רגשותיו על להתגבר מסוגל הוא אין ■אם
 אולי דיעותיו, את הנוגדות דיעות למשמע

 לכהונה הדרושות בתכונות ניחן לא הוא
 ואז הכנסת, יושב־ראש של והנכבדה הרמה
 לשמור אחר לחבר־כנסת ויתן שיתפטר רצוי

 בדיוני ודימוקרטייס מתוקנים נוהגים על
שלנו. המחוקקת הרשות

 לחוק התיקון בהצעת הדיון פרשת כל
 (ואני רבים לדעת מהווה וספיחיה השבות
ה חברי על לא חרפה של כתם ביניהם)

 על אלא כהן, ושלום אבנרי אורי כנסת
 גם הרב ולצערי הכנסת, על הממשלה,

הכנסת. יושב־ראש על
תל-אביב רילף, בנימין ד׳׳ר

 של השקפותיו 1
מע״י מזכיר

לתוכ הדעת את להעיר הוא הטעם מן
לטעמי, הרדיו נית

.13.2.70ב־ ששודרה
 היה בתוכנית האורח
מז אליאב, ליבה

 הרושם מע״י. כיר
 כי היה שהתקבל

 היונה הוא ליובה
שביונים.
 באיזו יודע אינני

הש כאן יש מידה
 שבועון של פעה

 ותנועת הזה העולם
 כוח — הזה העולם
מסכ אם אך חדש,

 של ראיונו את מים
 כי נראה ברדיו, שיחתו ואת בטייס אליאב

 המימסד. ואנשי מראש־הממשלה ההיפר הוא
המימסד. תלוי בליובה שלא מצער מה

ראשון־לציון כרמי, פ. מ.
 שולמו התשלומים ןן

נגכו והגנבים
 בבולים, למסחר קטנה חנות בעל אני

 ממנה תל־אביב, ,13 ברזילי ברח׳ הנמצאת
 משפחתי. קיום ואת קיומי את מוציא אני
 לשלם הסכמתי עצמי את לבטח מנת על

 ל׳׳י 5.— סך חודש מדי השמירה לחברת
המישמר. על לעמוד התחייבו והנ״ל

 ובכל בחנותי פריצה היתד, 10.9.69 ביום
 עבדו הגנבים בנין. באותו אשר המשרדים

להם. הפריע לא ואיש שעות במשך בשקט
 ומחוץ קשה נפגעתי אני סחורתי, בטבע
נזקים. לי נגרמו שנגנבו לבולים

 שלה בחוזה אשר השמירה לחב׳ פניתי
 ביטוח. בחברת עצמה את לבטח התחייבה
 דווקא לילה, שבאותו הודו שהם ולמרות

, לא השומר לילה, באותו  לא הם עבד
באחראיותם. להכיר רוצים
 אך לשמור רק צריכים הם דבריהם לפי

 אחראים. אינם הם דבר־מה, וקורה במיקרה
 לא זאת גם אך שומרים, היו לפחות לו

)8 בעמוד (המשך

כרמי

כותרת! תן

 המוצלחות הכותרות 3 לשולחי זו. לתמונה מתאימה פותרת שלח
 גלויות על־גכי לשלוח יש הכותרות את ספרים. פרסי יחולקו כיותר
 כותרת״. ״תן הגלוייה: על ולציין תל־אביכ, ,136 ד. לת. כלבד

.12.3.70 הוא הכותרות למישלוח האחרון המועד

כו ם ז וכפרטי
מימין, לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך

 זכו ,1694 הזה העולם בגליון שפורסמה
הבאות: הכותרות בפרסים

המוח, עד לנסוע לו ״ניתן •
גפר, דב ץ״, כמקום אותו נאכל או

ירושלים. ,10 הנורית
 חל עצמאות שקיבלנו ״מאז •

ברוד הארוחה.״ כהגשת שיפור
תל־אביב. ,27 שור פרופסור שפירא,

ה הגדנ״ע מדריד לא ״זה •
א. מישראלץ״, לנו ששלחו חדש

תל־אביב. אוסטרמן,
בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

6־ 0 1 3 0 3 1־1

 קסווגן7פו
 קר א רנט

רכב השכרת
 פולקס־ של ההשכרה תחנות רשת
 מקרית־ משתרעת קר א רנט ומן

 25מ־ אחת ככל אילת: ועד שמונה
 לרשותך עומדות ההשכרה תחנות

מסח פרטיות, פולקסווגן מכוניות
 סוכנות אל פנה ואוטומטיות. ריות

הקרו פולקסומן מוסמך מוסך או
אליך. בים

קר. א רנט פולקסווגן נהדר, רעיון

.איננה
מענגחי
ר א ש אותהה
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