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ת יושב־ראש לשכת ס הכנ

 פנ<מ* דריח
 מבקר של

בית־ברל
מי המבקר המלו העבודה מפלגת של הפני

 המתחדש על דו״ח אלה בימים פירסם כדת
 ״ביודברל״. המפלגה של הרוחני במרכז

 על מעידים הדו׳׳ח של העיקריים המימצאים
כלהלן: ומשביע־רצון, שפיר מצב
 בשנת הבית של הרוחנית הפעילות ו*ו
 מסחריים, אמנותיים למופעים הוגבלה 1569

 בדרך־כלל הענק. באמפיתיאטרון שהתקיימו
 רובו כי אם רב, קהל אלה במופעים השתתף

 היו הצופים מרבית דמי־כניסה. שילב לא
 והשתייכו לתנועת־העבודה עויינים אמנם

 הכלליים הציונים מכבי, של לקופוודחולים
הייתה. רוחנית פעילות אבל והלאומית,

ה באולם התקיימו החולפת בשנה
 פחות לא ישיבה, מקומות 700 המכיל ענקי׳

 הבאי□: הנושאים על ימי־עיון מארבעה
 ״גולדה לשרי־ג-פ״ם?״, תיקים אין ״מדוע
 למיעוט המפא״יי הרוב הפך ״כיצד לאן?״,

׳ו למשרד־החו — ו״המשביר־לצרכן במערך?״
 בכל כי לציין יש עמשרד־ד,הסברה?״. אי'

 הראשונות השורות שלוש כל היו ימי־העיון
מקום. אפס עד מלאות

 המפלגתיים הנושאים לידיעתי הובאו ס
ה בבית־ברל. שהתקיימו בכנסים שנדונו
בישר משק־העופות ״בעיות היו: נושאים

 חברון״; בהרי האיאולית ״האירוזיה אל״;
הוצ והטלפיים״. הפה מחלת נגד ״חסינות

 ל״י, 2,034 970 בסך וד,כיבוד ה האיר! אות
המפלגה. מתקציב חרגו לא

 המוסד של זו נמרצת פעילות לאור ס
 בית־ הנהלת הכינה המפלגה, של הרוחני

 התוכנית הבאה. לשנה פיתוח תוכנית ברל
 90ל־ איצטדיון הקמת השאר: בין כוללת,

 ויגאל דיין משה בין למירוץ צופים אלף
 לבניית ל״י מיליון. 19 של השקעה אמן.

הק אייפל; מיגדל תוכנית לפי תחנת־שידור
 בית־ ראש אל החנייה ממיגרש רכבל מת

 בלבד; ל״י אלף 800 של בהשקעה התרבות,
 קליטה יכולת כדי עד החנייה מגרש הרחבת

 המפלגה יובל לצרכי מכוניות, 7000 של
 להלי־ שדה־תעופה בניית ;1982ב־ שייערך

ביטחון. מטעמי קוכטרים
משרד־הקלי־ מכספי יכוסו ההשקעות כל

ומשרד־השיכון. מה
המאזן. את אישרתי זאת לאור

ס- מכתבי□ ח בכנסת ד
כ השכוע התקבלו אלה מכתבים יקרים. הכדים

 להעבירם שמה הכנסת יו״ר הכנסת. יו״ר לשכת
יביאום שאלה כדי הפרלמנטריים, הכתבים לידיעת

 המכתבים שפירסום מקווה היו״ר הציבור. לידיעת
 היהודית התודעה להגברת יתרום כרבים, החשובים

אלה. ממכתבים ילמדו שהח״כים כדאי המוסר. וערכי
כמו ^

:טדומפדדור
יוש אנחנו גם יושב־ראש.

אנח אבל בראש. לא אבל בות,
 הצלת אתה. גבר, אתה איתך. נו

 לד, דע היהודי. העם כבוד את
 אנחנו ההשמצות, כל למרות כי

 עליני לסמוך יכול אתה לצידך.
ה־ את מכיר בטח אתה תמיד.

המעריצות שלישיית
 מפסיקה לא היא רוזה? מדריכה

אומ היא היום. כל עליך לדבר
 היה לא טרומפלדור שמאז רת
ל שיעיז מי כמוך. גיבור עוד

שעו מה לו תעשה לך הפריע
ל בא אתה מתי אצלנו. שים

ביקור?
המעריצות, •טלישיית

צופיה

 מיושב־ראש 8!
ידטב־ראש אל

 יושב־ראש אל כיושב־ראש
סולי הצהרת בזאת מביע אני

 מצאתי סוף סוף עימך. דאריות
 יושר.־ חבר לכתבי. נאמן תלמיד
 בך, גאים כולנו אנחנו ראש,

 לי הרשה ומאמציך. מיפעלך על
בפ שנשאתי נאום מתוך לצטט

הוועידה של המכינה הוועדה ני

 :1949 ביוני המייעצת הפוליטית
 האומה גורל כי יראו העם ״בני
 ואז, בני־העם, של בידיהם נתון
 הם במזרח, העולה השמש כמו

ה מן ופליט שריד כל יטאטאו
 את יחבשו הריאקציונרי, משטר
 רפובליקה ויבנו המלחמה פצעי

ומשגשגת.״ חזקה חדשה,
 של טפסים 120 לך שולח אני
 בין לחלוקה שלי האדום הספר

הח״כים.
סלבית מאד, מאד

הה״פית את
היושב־ראש! אדוני

 חברת־הב־ איך ראיתי אתמול
 בכביש מטיילת קורנפלד נסת

 עם ועוד רמת־אביב, ליד חיפה,
 להבין יכול אינני מיני. חצאית

 לחברות־הכנסת מתיר אתה כיצד
המ כאלה מעשים לעשות שלך
 בראש הכנסת שם את בזים

 קורנפלד חברת־הכנסת חוצות.
 שלה המחשופים פרוצה. היא

 ומונעים דעתכם את מבלבלים
מדי בעניינים נכון שיקול מכם

 תואי־ אם מאוד אשמח ניים.
 :־ הטיפול את להעביר לאשר
לידי. קורנפלד ח״כית

באר־יעקב ערפדי, ע.

 לתלות 8
כולם: את

 מין איזה היושב־ראש. אדוני
חבר־הכנסת מנהל? אתה כנסת

*טפוי
 פישר־ ח״ב רוצח! הוא שבאבו

 זליג ח״כ קטינות! אנס הוא מן
 באוטובוס כייס י הוא שניאור
 קינדרמאכר ח״כ את .4 מספר

 אצלנו שבוע לפני רק פגשתי
 וונדר־ ח״ב של אמו במוסד.

 עוד תרנגולות גנבת היתד, קינד
 הכנסת! את לפזר בגליציה.

כולם! את לתלות
 עכו מיבצר ׳טפוי, משה

מתגדב ^
עשיר עגר עם
שי את לך להציע לי הרשה

 בחברי־ לטיפול הטובים רותי
 במיוחד. סובל שאינך הכנסת

שונים ואמצעים שיטות לי יש

כיתת־־יורים 39

 יושבי־ראש. לכבד אנשים לחנך
 מיקרים בעשרות כבר טיפלתי

המל לך להביא גם יכול ואני
ב להרבות רוצה אינני צות.

 קצר, טיפול אחרי אבל פרטים,
 | מייד ־הכנסת חבר׳ כל יקפצו

 ויריעו: לדום, אותך, כשיראו
 היושב־ראש!״ ״יחי

 יכול אני יעזור, לא זה אם
אצ המכשירים את בפניך להציג

 במיק־ גם שהועילו במחסן, לי
יש מסובכים. יותר הרבה רים

סרגוסה
 וכל לפידים גיליוטינות, גרזנים,

 לסמוך יכול אתה שצריך. מה
תגיד. רק עלי.

שאטה סרגוסה, עובדיה

 זהירות בחוסר קרע קינצליך כשחבר־הכנסת ראייה עד הייתי
המ בסמל פגע כך כדי ותוך ממם־הכנסה, אליו שנשלחה התראה

 חבר־הכנסת את שתעמיד כיתת־יורים להקים מייד דורשת אני דינה.
לטכס! הזמיר, לי שלח אנא, הקיר. אל קינצליך

 נוה־תרצה רייך־ראץ׳ פאניה
ש שב־רא ת יו ס כנ ה

השבוע נערתכפודה פנקסנות
 הדף בישראל. לתחבורה קואופרטיב שמנהל חשבונות פנקסי שני מתוך אחד דף להלן

 לקוח 2 מספר הדף ההסתדרותית. לברית־הפיקוח המיועד הפנקס מתוך לקוח 1 מספר
משרד־התחבורה. לביקורת המיועד הפנקס מתוך

2 מספר ק? .1 מספר 6דן

ת הוצאות 1968/69 שוטפו ת הוצאות 1968/69 שוטפו

י ל״ 3.500.210 השכירים שכר העלאת .1
טובוסים של איטית נסיעה או .1

שים תנועה קשיי בגלל ל״י 3.50,0.210 בכבי ל״י 2.703.820 להסתדרות מיסיס .2

מיוחדות הוצאות .2 העבודה למפלגת תרומה .3
ת תחרות בגלל ל״י 2.703.820 המוניו י ל״ 1.000.000 לכנסת־השביעית בבחירות

נהגי השתלמות .3 הפועלים למפלגות תרומה .4
ל״י 1.000.000 הקואופרטיב ל״י 750.000 להסתדרות בבחירות

בספסלי שיפורים .4 טובוסים ת, חינם או לחתונו .5
ל״י 750.000 האוטובוסים ל״י 500.000 אנ״ש של וכנסים הלוויות

לנהגים קנסות עבור תשלום .5
שלא ם( ל״י 500.000 באשמתם) עברייני

ל״י 8.454.030 סה״ב ל״י 8.454.030 כ ה״ ס

)—( : החתום על >—י : החתום על
לזיהוי ניתן לא לזיהוי ניתן לא


