
הרב רציף הציפה הביתה, באה המשתוללת הטבע סערת

העס
נחרת התקפה

 ישראל. במדינת השבוע זרמו רבים מים
מדי ומפיות השמים מן הים׳ מן באו הם
נאים.
 לשט־ שפת־הים, על צריפים להרס גרמו הם
 סבלניים ולפיהוקים הערים ברחובות פונות

באסיפות־עם.

הכנסת
בדירה אין

ז הכנסת חבר של תפקידו מה

לה בישיבות, להשתתף : שבוע לפני עד
 הממשלה רוב כי הצבעה. בכל היד את רים
 להכריע יכלה ומכאן מכאן אחת יד זעיר׳ היה

חוק. של גורלו
 הממשלה רוב הכל. השתנה שבוע לפני
 הצבעה כל של תוצאותיה מובסח. החדשה

בספק. מוטלות אינן שהיא
:התוצאה
 19 בדיוק נכחו השבוע הכנסת בישיבת

 במזנון. נוספים חצי־תריסר באולם, חכ״ים
לחלוטין. ריק כמעט היה היציע
 אחת דמות נכחה הממשלה שלחן ליד
הע שרת מאירסון, גולדה זאת היתר■ בלבד.
 מעניינת היעסקות היתד, לה וגם יתכן בודה.
סדר על : ברירה לה היתר, לא אולם יותר.

 ולתואר המרוהטת לדירה למשכורת, פרט
 הכנסת יושב־ראש של תפקידו דומה האצולה,
 הבריטי. הספיקר של לתפקידו ישראל במדינת

 את לשכוח המוסרית החובה חלה עליו גם
 לסיעות, מעל לעמוד המפלגתית, השתייכותו

המדינה. נשיא כמו ממש

 התעלם השבוע עניבה. על בחורה
 על שהתחבב יושב־הראש שפרינצק, יוסף
זו. מחובה פעמיים הצירים, רוב

 במת על ממקומו קם הראשונה בפעם
הח לממשלה האימון הצבעת אחרי הכנסת,

ה האגף לבביות. במלים אותה ברך דשה,
 סיעות׳ כל מרוכזות בו הבית, של שמאלי

 תמיכה על גדולה בזעקה התפרץ האופוזיציה,
מפלג בממשלה הניטרלי הראש יושב של זו

 מתאו, שפרינצק יצא הסערה משנמשכה תית•
 בן- יצחק מפ״ם לח״כ קרא בצד, התישב
 להוכיח בבקשו כפינה, אתו הסתודד אהרון,

גמור. בסדר היו דבריו כי לו

נשים. עבודת בדבר הצעת־חוק עמדה היום

לפל מעל ■•עול
 הפרלמנטים. כל אב הוא הבריטי הפרלמנט

 הספיקרים לכל הדוגמה הוא שלו הספיקו־
 לי״ש 5000 של משכורת מקבל הוא בעולם.

 המדינה. מטעם מרוהטת לדירה וזוכה לשנה
אצו תואר לו מוענק מתפקידו פורש כשהוא

וגימלה. לה
 לב לשים (א) :עליו אלה כל תמורת

להי ו(ב) עינו״ את ״למשוך המנסים לצירים
מפלגתית. היעסקות מכל מנע

 תקרית לו קרתה בהיסטוריה אחת פעם רק
 קרומוול, של • מוסקיטירים 30 : נעימה בלתי

 בצוארו אותו תפסו ,עורף־ד,מלכים הדיקטטור
מן עבר מאז אולם החוצה. אותו והשליכו  ז

ויותר. יותר מכובד נעשה והתפקיד רב,

רובאים. *

י. ג בי. הרוחות, שככו שבכנסת שעה
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נו חלק עם השלים


