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ומעלה נוסעים 12 של לקבוצות
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 העברות לחדר), 2( ראשונה מח׳ מלון בבתי

ואליהם. התעופה משדות
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ת סוכן או שלך, הנסיעו
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♦4•4♦4׳
4*4*4*4*4*4־4*4**4*
*4*4*4*4*4*4*4*4*4
4־4*4•4*4*4*4*4־4*4*4*4*4־
4$*4*4*4*4*4־4*4*4•4*4*4־

*

4*4•4׳4־9
*
1
4*4*4׳4־4*4*4*4*4*4׳1

ם ובכל הערב בער שלישי יו
ת שתייה די ת לי טי ס ט נ פ

ת עם ם הקרנ טי סר

ת כ י ר ב ״ כ ת י ל ג ״
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במגמות עיוני תיכון
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י״ג י״א, י׳, טי, בוקר לכתות תשב״ט הלימודים לשנת הרשמה

עי תיכון ת מקצו כימיים לבורנטים במגמו
 גרפיקה-שרטוט
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 החינוך משרד על-ידי הנערכות הבגרות לבחינות הכנה כולל

סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים על-ידי הוראה

 רדיראלקטרוניקה
תעופה - טלויזיה

והרשמה פרטים
8—5, 1—9

ן ל ו זז ו רמת־גן ה פ י ח תל־אביב
56 סוקולוב 42 ביאליק 30 לוין שמריהו  17 ברנר

55 אלנבי מפנה

פתח־תקוח
1 בר־כוכבא

חר1כב דל׳ה
)12 מעמוד (המשך

 של תשובה מלתת מתחמק השר אם •
 אפשרות כל איך הנוספת, לשאלה ממש

 שאילתה להגיש רק אפשר אותו. לחקור
חודשים. כמה אחרי שתיענה חדשה,
ב לא־מעטים להישגים הגענו זאת בכל
 חד. פארלמנטארי לנשק השאילתה הפיכת
 שניהלנו הדו־קרב הוא לכך טובה דוגמה

סיד באמצעות שעבר, בשבוע אבן אבא עם
זכ אמנון על-ידי שנוסחו שאילתות של רה

 ארוכות כמובן, הן, עצמן (השאילתות רוני.
 בסוגריים נתתי הקיצור, למען ומפורטות.

השאלות). של התמצית את רק

ז ו ז ז י ד ז רו נ ו גו ט גו ץ ל ש ז \ ב

 היו הדוכן מן שנאמתי נאומים ך*
דו מאשר מרתקים פחות נושאים על | |

רבים. לאזרחים נוגעים הם אבל זה, קרב
ל שטרחו הנואמים משלושה אחד הייתי
 דמי־הטלפונים החזרת על בוויכוח השתתף

המופ במחיר טלפון אצלם שהותקן ללקוחות
נקודות: שתי על עמדתי הקודם. קע

 לגבות מאוד מזדרזת שהממשלה בעוד •
 איטית היא האזרח, מידי לה המגיע כסף

 כטף לאזרח להחזיר כשעליה מאוד־מאוד
לו. המגיע

 התקנת עבור ל״י 450 של סכום ״גם •
 עניין רק אינו זה מדי. גדול הוא טלפון

 בחיי הטלפון של למקומו נוגע ז(ה בסף. 'של
 המודרנית. המדינה בחיי המודרני. האדם
 זה כאילו הטלפון, אל הממשלה ׳של יחסה
ה המעמד של סמל או שבמותרות עניין

ב הכלח. עליה שאבד גישה מגלה עליון,
 תש־ לגביית מקוע נל אין המודרנית חברה
טלפון!* התקנת עבור למים

ממשל בהצעה הכנסת דנה היום למחרת
 הגנת- בחוק שונים תיקונים להכניס תית

הסתיי תוך אלה, תיקונים חייבנו הדייר.
 על הערה הקדמנו אז שונות. סכניות גויות
הקיים: החוק

 היושב־ כבוד לי יסלח אגנרי: אורי
עק נאום זו בהזדמנות אנאם לא אם ראש
 הדייר. הגנת חוק על וממצה ארון רוני

 לפני עוד זוז נושא על דעתנו את אמרנו
 לסדר־ הצעות הגשנו נאשר וחצי, נשנה
בן. על היום

 מול צדק עומד זו שבסוגיה אז אמרנו
 של הצדק סול בעלי־הבתים של הצדק צדק,

 עוול שנגרם טפק אין אחד, מצד הדיירים.
 על־ידי העשירים, דווקא ולאו לבעלי־הבתים,

לצור שנה, שלושים לפני שהותקן זר״ חול!
 אין שני, מצד מזמן. שחלפה מציאות כי
 זה, חוק של הפיתאומי שביטולו ספק כל

 היה אחר, מתאים במכשיר! להיחליפו מבלי
 של גדול לציבור פחות לא עוול גורס

דיירים.
ל הנוגע זה, בדיון נכחו ח׳׳כים כמה
 ביום בערב, 7.20 בשעה אזרחים? רבבות

 (בן־אליעזר), היו״ר מלבד באולם נכחו ,׳ג
 בדיוק ואנוכי שר־השיבון (ארזי), הנואם

נכבדים. ח־כים 10
 זכותו בעיית נתעוררה גם זר. בחוק אגב,

 תבענו לטלביזיה. אנטנה להקים הדייר של
 בהסכמת צורך בלי בחוק תובטח זו שזכות

איש.

ציגן \ני2ו
 כמובן, הוקדשו, פעולותינו עיקר ך

 הקמת בדבר שלנו הצעת־החוק לקידום
מת בקשר עמדנו המדינה.״ ותיקי •מועצת

 הסיעות בקרב הנעשה עם שעה־שעה, מיד׳
זה. נושא על השונות

 זקני־מפא״י של התקפת־הנגד כי נסתבר
 ל־ להתנגד החליטה המע״י סיעת הועילה.

ב הביעו חבריה שרוב למרות הצעת־החוק,
מס בה. תמיכתם את פרטי, באורח אוזנינו,

 זקני עם וגמור מנוי כי איפוא, תבר,
 ולשלום הבאר. לכנסת גם להגיע מפא״י

בעצמו. אותם ירחיק לא הציבור אם בה,
הצעירים. של יחסם יותר עוד מדאיג

 שלם. בלב הצעת־החוק ברעיון תומכים הם
 אותם להכריח החליטו זקני־סיעתם אולם

 סיעתית. משמעת הפעלת תוך נגדה, להצביע
ל הצעירים ייכנעו האם עתה: היא השאלה
 על הגולל את שתסתום כניעה זה, תכתיב

אי־פעם? ראש להרים שלהם סיכוי כל
 יותר: עוד נוקבת שאלד. לזה, ומעבר

 בקרב צעירים של מרד בכלל ייתכן האם
 האפשרי שהמרד או הדינוזאורים? מפלגות
 המרד למימסד, מחוץ הבא זד, הוא היחידי
שלנון
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