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1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

 בספירת שיבושים
למעילה חשש • העומר

 מתנהלת עניפה מישטריתית חקירה
חמו שיבושים בעקבות אלה בימים

ה במהלך שנתגלו ואי־התאמות רים
העומר. של השנתית ספירה

 חשש שקיים נמסר המ״שטדה מחוגי
 אך גדול בקנה־מידה למעילה רציני

 החסר העומר של המדוייק ההיקף
נקבע. לא עדיין
 מסו־ פקידים מואשמים השאיר בין
משפ־ לבני טרי עומר בהנפקת יימים

ה ע ת ר ה
 איתכם. הצדק וכרגיל

 את ירתיע צבאי שמיצעד אמרתם
הערבים.

 מיצעד. ערבתם
 הערבים. את הרתיע והוא

עובדה.

 ובהצגת מתאים, אישור ללא חותיהם
ב בעומר שימוש על כוזבות קבלות
תפקיד.

 המיסחר־והתעשייה מ״שרד מחוגי
 אב־ לייבא האפשרות שנשקלת נמסר

מיוגוסלביה. קת־עומר־משומר

שיוך
עצמאות

דגלים דגלים הארץ כל

מן — שחור דגל שיש סי
גלים

ם דגל ם אז — אדו קני ת  מ
ת׳כביש

עשק נכנעת, — לכן דגל
ביש.

שבויים) למחנה (עבור

1
העצמאות יום הי יום מחו

□,מפגי[ אנו
 נגד

 גד1
 נגד

גד1
להורג אייבמן הוצאת בעד

 שעברה השנה של המיצעד

 השלישי לרמטכ״ל מקלף מינוי

ד לבון פיטורי  שר־הבטחון מתפקי

ם שביתת אי מ שים בשנות הי החמי

 הרמטכ״ל יפוטר המיצפד! יבוטל
ף! ל ק ן ר1■וח מ ו ב ד ל ר ש י מ  ל

דו הביטחון! חו  לשוות הימאיס י
קבר אייכמן שייקבר החמישים!  } ב

טפו! טפו! היטלר, של השחור

ם י ל ש ו ר י י ר י  ע
הגדוד המצור מן קטנים סיפורם

 גדול רעב
אז של במחירים

 הרעבים מוותיקי כפן ש. מספר
המ בשעת זה ״היה בירושלים:

 ירקות היו לא באשר הגדול צור
 לראות יכולתי לא ואני העיר בכל
 מסתובבים שלי הילדים איך יותר
נפ לשים החלטתי ויטאמינים. !בלי
 כדי לתל־אביב ולרדת בכפי שי

 ומלפפונים עגבניות כמה ׳לקנות
 כמה התארגנו הפעוטות. בשביל
ונס פתוח משוריין ׳לקחנו !רעבים,

 עלינו שעבר מה תשאל אל ענו•
ו כנופיות של התקפות בדרך:
 גם רמלה ועיל־ידי :ומוקשים, יריות
עד שעות ולקח מוקש על עלינו

הנצורים של הדל מזונם
חובייזה :מימין

 עם פגישה
 שועלי״שמשון

בירושלים
 ? היה איך :אנחנו

 אוווו־אווווו שועלים:
 קשה? והיה אנחנו:
 אווו־אווווו־אווו :שועלים

 עכשיו? עושים אתם דמה :אנחנו
 למעילים. תפורים שועלים:

אווו־אווווווו :אנחנו

שועלי־שמשון
אווו־אווו

כפן רעם
זמנים היו

 לתל־ הגעגו בסוף מימנו. שידרנו
 רצה המוכר אפל לשוק, רצנו אביב,
הס אז עגבניות, לקילו ל״י 6.40

 בדרך לירושלים. וחזרנו תובבנו
 מבצע התחיל וככה לוד, את כבשנו

״שקשוקה״.
ב׳ גירסא

לקי ל״י 6.40 ביקש המוכר....
 ארבע־עשרה קניתי אז עגבניות, לו

 לירושלים, עליתי מלאות, משאיות
 הקילו, ל״י 160.40ב־ אותם מכרתי

בחיים. הסתדרתי וככה

המלך אדוני שלום
העם אמר המלך״ ארוני ״שלום

 ומה הייתם ״איפה ספיר פנחס אמר החביבים״ בני ״שלום
י״ עשיתם

 ראש־הממ־ יהיה מי שתגיד ״וחיכינו העם, ענה בבית״ ״היינו
שלה.״

״הבעייה ״מה י״ המועמדים ״מי המלך, אמר !
אתה.״ ״תגיד — העם אמר — הבעייה״ ״זאת
המלך. שאל !״ עצמם את להציע יכולים לא ״הם

להסתבך!״ להם למה אגל ״יכולים.
 להיות רוצה מי אדע אני איך ״אבל — המלך אמר — ״טוב״

״ראש־ממשלה !
 מי את ״תגיד — העם התפלא - רוצה!״ מי חשוב זה ״מה

רוצה.״ אתה
 אבחר אני ״ואם — המלך ציחקק — מצחיקים״ נורא ״אתם

!״חמור
סיכמנו.״ ״אז — העם אמר — ״או.קי."

 לי יש ברצינות. מתכוון לא ״אני — ספיר אמר — רגע,״ ״רגע,
טוב.״ מועמד דווקא

מזל. איזה


