
ד ממ־ קואליציר, קיימת עו
״״ ה צי לי £  זה ודבר בכנסת שלתית קו

גם קיימת הוא. טבעי אחת
— שאגסיה אופוזיציה,

 והשמאלי והכלליים) (חירות היפני
 מהשני אחד רחוקים ומק״י) (םם*ם
 משמע. תרתי ומערב, מזרח כרחוק
 אגפי כל מצביעים פעם לא אולם

 את השרה זה דבר ביחד. האופוזיציה
חש על אמרה להמציא הממשלה ראש
האופו ״הקואליציה :האופוזיציה בון

אותה. כנה הוא זיציונית
 חדשה קואליציה נוספה השבוע

 מה־ שלש בכנסת, סיעות שש לגמרי.
 (פרוגרסיביים, הממשלתית- ״קואליציה

 מה״קואליציה ושלש וויצ״ס ספרדים
לוח כלליים׳ (חירות, האופוזיציונית*

 — אחת למטרה קואליציה יצרו מים)
האחיד. החינוך להגשמת

לצי חדש שם הומצא בקולוארים
 :זה זמני פרלמנטרי רוף

החינוכית״. ״הקואליציה —

ה ע ב צ ״הקוא־ אנשי כשהציעו ה
הצב־ החינוכית״ ליציר. שמית

■ של טי  — להצעתם שמית עה האנ
במחנות אחיד ״חינוך שמיים

 אנשי לכך התנגדו —
 הבחינו, בקולוארים וה״דתיים*. מפא-י
״שמית״ גישה ״גישות״: שתי זה בעדן

נת שבוע, לאחר ״אנטישמית״. וגישה
לה הציעו ה״אנטישמיים״ הגלגל. הפך
 ודרשי מסדר־היום ההצעה את סיר

 מ״הקוא- ה״שמיים״ ״שמית״. הצבעה
 נצטרפו הפעם — החינוכית״ ליציר.
האופוזיציו מ״הקואליציה חלק אליהם

 החניוכות״, ב״קואליציה שאינם נית״
להצ התנגדו — ומק״י מפ״ם כלומד

 כדי תוך מהצבעה ונמנעו שמית בעה
:קולנית הפגנה
בהצבעה... משתתף איני —
 לאות בהצבעה משתתף איני —

(מפ״ם). בר־יהודה י. קרא — מחאה...
— בהצבעה להשתתף מתבייש —

 סערה שעורר קוק־ברגסון, הלל קרא
מפא״י. ספסלי על

 היה בהציעה משתתפים הלא בין
ד. של ובמקומו שיטריט השר גם

— ענו בחופש הנמצא בן־גוריון,
 באדר י. ד״ר בן־גוריון, השם לקריאת

— :ממפ״ם בן־אהרן וי. מ״חירות״
בהצבעה... משתתף אינו

 בין החינוך הסכם לאחר לנוסח תיקון
 נמסרה והדתיים מפא״י בלתי־נראח

 התחבורה ״שר הודעת
 שיצא החינוך שר של מקומו כממלא

 חדש קו על היו״ר) (כדברי לחופשה״
 במחנות. החינוך בעדן הממשלה של

 מצד נמרצת התנגדות עורר העניו
 ומצד מימין האחיד החינוך מצדדי
 רבים משמאל. הזרמי החינוך מצדדי
ומש מעיר היו״ר הדיבור. רשות דרשו
: קים

ל...דיבור... חזון עוד רגע, רגע, —
הדי ל״חזון שהגיע רוקח י. מר

 קבל לא שעדיין כך על התאונן בור
 על ואף בכתב. הממשלה הצעת את
הצעת־תיקון. לו יש כן פי

 הצעת־ להציע תוכל כיצד :היו״ר
 אותו ראית לא שעדיין לנוסח תיקון
? בכתב

ש מי פרמינגר א. מר או להכין.
עברי״ ״קומוניסט היה להכין לא

ה ר כו הכ־ איש־מפ״ם וכעת ע
להגבלת חוק הצעת ניס ?...חכר
דבר מופקעים״. רווחים ? סטאלין

 את כל קודם עורר זה
 והקיצוב האספקה שר של התנגדותו
 צורך ואין מספיקות הקימות ״התקנות

 אנשי ברם טען. הוא — חדש״ בחוק
 האופוזיציה ומן הקואליציה מן הימין
 דבר הקיימות- ב״תקנות אפילו רואים

מיותר.
בבדי רמז מה״דתיים- מזור א. מר

 הצעת של מקור־ההשראה על יפה חה
:החוק

 נגזרה חלילה וחס ושלום חם אם —
 לבוא מוכרח סטאלין שהחבר גזירה
 בשבילו להכין צריכים אנו אין אלינו,

לע יצטרך הוא גם החוקים... כל את
 מן הכל למצוא ולא דבר איזה שות

המוכן...

 בכנסת השמאל סיעות זאת ככל
״השתמ בכל רואות ד!לאמה״״

 סיעות מהלאמה״. טות
 הלאמה.״ ״סכנת- בכל רואים הימץ

 אחת ״הלאמה- הצעת כי פילל מי
בכנסת? אחד פה תתקבל

= . ־ ■...............\ ■ ד ■ .

 4 לכנסת הובאו השבוע בתחילת
 משפחות של זכויותיהן לקביעת חוקים

הח עם אמת של חסד ולגמילת החללים
 ברץ יוסף חבר־הכנסת עצמם. ללים
 החיילים- ״למען עסקן דגניה׳ איש

שומ שאין כך על קבל מלחמות, משתי
 בנקודות ואף מקומות, בהרבה רים

 חללי של בתי־הקברות על כפריים, ישוב
 את להעביר דרש הוא השחרור. מלחמת

אפ מאיטליה, היהודית הבריגאדה חללי
 אחרים לארץ. אחרים ומקומות ריקה
 על צמרית והשגחה פיקוח־יתר דרשו

בארץ. הצבאיים בתי־הקברות
 תיקונים כמה שהציע בר־יהודה, י.

: אגב דרך העיר אלה, לחוקים
 מציעים שאותו היחיד הדבר —

 זוהי — לכך מסכימים וכולם להלאים
המתים... 'הלאמת

הקצרת זוהי !טמפו הידד,
א ר בשבו הכנסת עבודת !פג

 שלפני האחרונים עות
 הפסח. חג פגרת — הקטנה הפגרא

האח בשבועות רק דבר, של לאמיתו
מק למקום הכנסת כניסת עם רונים,

 הזמני, אם־כי בירושלים, המסודר לסה
 אולם בעבודת״הכנסת. תנופה מורגשת

המ בישיבות המאומצת העבודה על
 ובישיבות הועדות, בישיבות ליאה,

הש העליות את להוסיף יש הסיעות,
 של לשפלה והירידות לירושלים בועיות

 והשרים. חברי־הכנסת של הגדול הרוב
 מקוים רבים רבה. ות1עיינ נצטברה
ולהת פגרת־הפסח בימי כוח להחליף

 השנתי התקציב על הגדול לקרב בונן
הפגרא. גמר לאחר מיד שיתחיל
 כתבי־ מחכים מכולם יותר :אגב
 הע־ קוראי היודעים זו. לפגרא הכנסת
 סוםר־הכנסת של יום־עבודתו כי תונים

בע סופר ושל ליממה שעות 14 הוא
 — בבוקר שעות? 18 — ערב ודן

 ואח״ב ישיבות חצות עד אחה״צ ועדות.
 עם ושליחתו לעתון החומר כתיבת —

 אל לתל־אביב. פוסט- ״פלשתין מכונית
 של העצומות העינויים על תתפלאו

סופרי״הכנסת.

רוב היו בערב ד ביום מכונך
מז א נ די מג־ פנויים חברי־הכנטת ה

של ומפטישו אומים יוסף
ק צ נ די ס סי שפרינצק. י. היו״ר ש

ד׳ ביום כי הדבר, בת
 אחר הבוקר. בשעות הישיבה נתקיימה
 כן לא חברי־הכנסת. נתפזרו הצהרים

במסיבת״סרידה השתתף בערב היו*ר.
לארצות- שנסעה משלחת־הפועלים מאת

כעני יסקומגלד אי בנק
ן ו ע ה ר פ : נ ת ו ב ר ז ר ו
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