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)11 מעמוד (המשך

 רמת־ הבדל. כל אץ ״בשבילי ירושלים: תח,
 המיתון. החל מאז השתנתה לא שלי החיים

 אבל מקולקלים, מדי יותר שהיינו חושב אני
 יותר טוב הוא בארץ היום המצב זאת בכל

 בכמה השורר הכלכלי למשבר בהשוואה
בירוש בפרס בארץ, טוב באירופה. ארצות
לים.״
 רעננה: מונית, בעל ויסלד, מרדכי •
 בגדים קניית ועל תיאטרון, על מוותר ״אני

 בבגדים מסתפקים אנו ולאשתי. לי חדשים
 רק רוכשים לילדים שנתיים. לפני שרכשנו

 במו־ תיקון לי יש אם ההכרחי. הביגוד את
 לחתום נאלץ אני לירות, 100 על העולה נית
 עד 30ב־ ירדו שלנו העסקים שטרות. על
אחוז.״ 40

 תל־מונד: אגרונום, סובול, יעקב •
 קטן, פרדס לנו יש לצמצם. ממה לנו ״אין

 אנו שחשבנו. ממה פחות לנו יכניס שהשנה
 קונים ולא נוסעים לא צנועים. חיים חיים

חדשים.״ בגדים

 הצי בשלוש הכנסת דנה השבוע
 המפד״ל, של פרטיות, עות־־חוק

ב שנועדו ואגודת־ישראל, מפ״ם
 שבל לכף להביא שונות צורות

במו נציג או מועצת־עיריה, חבר
 אוטומטית ייחשב מקומית, עצה

מפ הוראות את יפר אם למפוטר,
 למפלגה ממפלגתו יעבור לגתו,

ממנה. יפרוש או אחרת
 של שמו כמפורש הוזכר כוויכוח

כאב (למעלה), כלנתר רחמים
ל הפועל מקומי נציג של טיפוס
 זה היה כזכור, הפרטית. טובתו

ש ירושלים, מועצת חכר כלנתר,
 לדעת בניגוד מפא״י עם הצביע
 של שמו הפך כד הדתיים. חבריו
 מכוכא• רבנים למשפחת בן האיש,

 בפוליטיקה לשונית למטבע רה,
הישראלית.

 ח״ב הציע שהתפתח כוויכוח
 ההצעות את להסיר אבנרי אורי

 כתוצאה שאירע מה מסדר־היום.
פרו של הבא כקטע משתקף מכך,

:הכנסת טוקול
 כנסת היושבת־ראש, כבוד :אבנרי אורי
נכבדה.
 ההצעות שלוש כל את להסיר מציע אני

וכל. מכל אותן שולל אני מסדר־היום.
ב קורא קול כאן יהיה שקולי יודע אני
. מדבר . .

 בהעולנז קורא קול :(מפ׳׳ס) פלד נתן
במדבר! ולא הזה,

המפ במדבר קורא קול אכנרי: אורי
לגתי.
אינ שום לו שאין הזה בבית היחידי אני
ל הלכה לא שלנו הסיעה זו. בסוגיה טרס

 קנינו לא מקומית. מועצה בשום בחירות
 מן אולי, אנחנו, זו מבחינה גם נבחר. שום

הזד״ בבית המעטים
----------קריאות:

הנכבדים, חברי־הכנסת אכנרי: אורי
 קנה מישהו הרי עצמו, את שמכר נבחר כל

הק לא אחד אף למה אותו? קנה מי אותו.
שקנו... מי של הרשימה את ריא

 אל ורהפטיג: זרח הדתות שר
אתר..... מי לחברי־הכנסת! תתחצף

הוק שר־הדתות, אדוני אכנרי: אורי
 שנקרא מה של ארוכה רשימה פה ראה

כהו את מכרו שכאילו אנשים ״כלגתריזם״,
במפורש. נאמר זה טובות־הנאה. תמורת נתם

 סו־ תמורת עצמו את שמכר כזה אדם כל
מי טובת־הנאה. לו נתן מישהו — בת״הנאה

*553 הזה העולם


