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 עיקר חינוך בענייני מפא״י
 שתי בין הוא הויכוח הכיגאמית...

:הקואליציונית הסיעות
 ההדדיות ההאשמות והדתיים. מפא״י

 בין מאשר יותר חריפות לפרקים הן
 הדבר והאופוזיציה. הקואליציה דוברי
למח וחיסולו ממשלתי משבר לידי הגיע
 השבוע מוכר יהא עוד המשכו צה.
בממשלה. ■וגם בכנסת גם

הד מהחזית גולדראט חבר־הכנסת
 בענין בדברו מפא״י׳ את האשים תית

ה במחנות החינוך מי א ג בי .. פולי ב.
 על מסתמכת היא העניינים בכל טית.

 ובענייני מפ״ם... נגד הדתית החזית
 נגד מפ״ם על מסתמכת היא החינוך

הדתיים...

ה ש ע  ילדי של בפיאותיהם מ
 מה־ רבים נאחזו תימן בפיאות...

 בעית על מתוכחים
 צ. ד. הכנסת חבר במחנות. החינוך

אינקבי ״זוהי כי טען (הדתיים) פנקס
החמו התימנים לזאטוטים לגזוז זיציה

 היגיינית״. מבחינה פיאותיהם את דים
בסי הסתייע (מפא״י) דינאבורג הפרופ׳

 שביקר מוהליבר שמואל הרבי על פור
 את לגזוז לאיכרים והציע בעקרון בזמנו

 מתאים הדבר שאין כיון פיאותיהם,
התי לפי ״האם הארץ. של לאקלימה

 מוה־ הר' גם פנקס, מר של אוריה
 הנואם שאל — ״אינקביזיטור״ הוא ליבר

 צ. ד. מר גם כי אגב דרך בהצביעו
בפיאות״... הולך ״אינו פנקס

ה ש ע מ  ול־ המשטרה לשר מה ו
 שר י חינוך ענייני כספרדים...

 תירץ עצמו המשטרה
חינוך, ״יותר :נאומו בתחילת זאת

 מעוניין המשטרה ושר פושעים פחות
בכך״...

 בשר- גס צורך יהיה לא : קריאה
משטרה...
הזר־ נגד המשטרה שר דבר להלן

של־טוב ברכת

 בורשטיין בנימין למר
עטרה בח״ל עם לנשואיו

שהם דפוס פועלי

 כרבים הוא, שאף והתפאר, בחינוך מים
 בין ההבדל את יודע ״אינו אחרים

ישראל״... ואגודת המזרחי
ההב ואת :(דתיים) גניכובסקי א.

 ? יודע אתה וספרדים אשכנזים בין דל
 ההבדל. את יצרתם אתם :השר

 הנושא מתרבות. הביניים קריאות
 מגדרו קצת יוצא השר ופיקנטי. מושך

 לקוראי־הבי־ הומור תוך ועונה הרציני
: ה״אשכנזים״ ניים

 ולהפ־ להתערב רשות לכם אין —
הספרדים... נציגי אינכם סיקני...
 נשמעה — ? להפסיקך מותר ולי —
 הספרדי הכרמלי, א. מר מפי קריאה

מפא״י... של

זוטות
שפרינצק י. היו״ר - פחות־יותר.

הס על בהסברתו שהאריך לנואם
כזה הוא שלנו ״הנושא : תייגות
 מובן הענין יותר, שמסבירים שככל

*פחות״...

פנקס צ. ד. - יגן־עדן הדרו
לשכ רוצה בדר י. ״ד״ר :(דתיים)

 לגן־ יביאנו ניסוחו שרק אותנו נע
עדן״״.

 הדרך על :(חירות) בדר י. ד״ר
לסי מונופולין כידוע, יש, לגן־עדן

בלבד״... אחת עה
*

פנ צ. ד. - הג׳נטלמן. היו״ר
ב היה היו״ר : קס י ד מאד א

 בהתאם שלא הדבור רשות בתתו
־ לפרוצדורה ת ו ר ב ח  הכנסת. ל

ב להיוול אבקשו י ד ־ גם א ב ח ש כ

א וה ל
 לארץ מחוץ אמנים
 אלי־ הגב' של בואה עם החל הדבר

 האימפרסרים באו ומאז ברגנר׳ זבט
 מחוץ אמנים הבאת כי מסקנה לידי
 האחרון ובזמן מכניס. עסק זהו לארץ
 גבי על מודעות אותנו מציפות החלו

דגו *מנים של לבואם בקשר מודעות
עד והתיאטרון. המוסיקה משדה לים

 ויבקשו אליו יפנו הכנסת י ר
דבר״... אותו ממנו

*

טו אלישר א. - המלך. בעד מי
 בחוק ך ל ה.מ שם הזכרת נגד ען

 להוסיף או במועצתו״) המלך (״דבר
 רק לנו נשאר האנגלי״. ״המלך
המל מלכי מלך — אחד ״מלך״
כים...

*

״המלך״ :משיב פנקס צ. ד.
 טכני״... ״טרמין אלא אינו

תס איזה : שפרינצק י. היו״ר
 היתר, אילו 1 רויאליסטית בוכת

 הייתי העברי״ ״המלך על הצבעה
להצ לנו יציעו עוד מבין... עוד
האנגלי״ ״המלך בעד כאן מי ביע
? מתנגד ומי

*
אלישר: א. - הקב״ה. ברכת

 המחשמל רם, בקול חנני הקב״ה
הא הכנסת חברי ואת היו״ר את

כך״... על מצטער אני חרים...

! ז י ^ ר מ
 אתה כשבא אלא ויפה טוב הכל כאן

 הכל לוז כי אתה נוכח כרטיס לקנות
 ההתמרמרות לקהל עדין זכורים כשורה.

 להופ־ הכרטיסים מחיר על והבקורת
 לאחר ורק ברגנר, אליזבט של עותיה

 ״הופעות על החליטה מספר שבועות
 עממיים לא במחירים הן ואף עממיות״

 לא קוסביצקי של לקונצרט ביותר.
 לגשת. בינונית משכורת בעל אדם יוכל

 :הדגולים האמנים אצלנו יופיעו בקרוב
 גובי. טיטו והזמר מנוחין יהודי הכנר
 יהיה מה לעצמי לתאר אף רוצה איני

 על יעמוד לא הקהל אם הכרטיס מחיר
 הסבורים אלה נגד להתריע יש המשמר.

 רב כה להיות חייב האמנות מחיר כי
 להתנגד האמנות שוחרי כל על ועצום.

דוחים. צבירת של זו לדרך
אש!ז

ח ת פ נ

ותסרוקות ליופי סלון

י ב י צ ק צ נ י ל
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: להשיג כרטיסים
 אחים ,128 יהודה בן שמשון, מכון

31 אלנבי הכרטיס, ,15 הרצל אליהו,

6497 מס׳ הזה״׳ ״העולם
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