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בסדר לא ה1 שחיתות הגדיש: מבקר
בסדר לא באמת זה שחיתחז העם:

 עם השבוע נפתחו תשל״דד השחיתות ״יום חגיגות
 הוקיע החג, למסורת בהתאם המדינה. מבקר דו״ח פירסום
 בגופים שפשתה השחיתות את וחד־משמעית רשמית הדו״ח

 האומות לחיזוק תורמת אינה כי וציין וציבוריים, שילטוניים
 בטקסים העם שיכבות כל על־ידי נחוג השחיתות יום
השחי תופעות גונו ובהם הארץ ברחבי שנערכו חגיגיים

וריקודים. בשירה תות
 טענו החג, לכבוד שנערכו ורבי־שיח בסימפוזיונים

 ומסוכנת, שלילית תופעה היא השחיתות כי המשתתפים
המילחמה אחרי או לפני נעוצים שורשיה אם לבדוק וניסו

האחרונה.
 נגע את לבער שיש אמרו הממשלה שרי 25 מכלל 17

 מדינה כי הזכיר אחד נואם קודם. אחת שעה ויפה השחיתות
 והוסיף, חושפת, שהיא השחיתות מקרי במיספר נמדדת נאורה

כבאחרים. זה, בשטח הבכורה לנו כי
שחי כי מהנשאלים 760/0 טענו טלפוני במשאל־בזק

תפוס. היה השאר אצל בסדר. לא זה תות
 זכה בו יהודי לנוער השחיתות בחידון ננעלו החגיגות

 עבריינים 254 של שמותיהם את שזכר מנס־ציונה צעיר
כלכליים.

 על לאחראים
:מביטחון מערכת

תזכורת
אזוטוארית

 המציאו בדרום־וייטנאם
:במינו מיוחד תעריף

 פגז עבור דולר 2
ארטילרי. לסיוע

 פינוי עבור דולר 8
פצוע. חייל

 פינוי עבור דולר 25
פצוע. קצין

בטלוויזיה) ששודרה כתבה (לפי

ר ב ת ד כ ר ע מ ה

!ניכנע לא
. דם נשפך ושוב י ד ו ה י

 רחם, יודעת שאינה רצח בחמת
ההולמים ה מ ר י מ ב ו בשפלות

 חייתו־ הסתערו ותרבותם, גזעם את
ס עבר אל אדם נ ו י ק ל ו י ו נ  ה־ ת

לדם. זועקות ועיניהם מעטירה
ו לא ז ע  ות״חיו אלת ת״טי־אנוש ה

 הקרב. בשדה חיילינו מול להתייצב
 ואשד״ ילדים גבורתם. עמדה לא לכך
הרגו. הביטחון קצין ואת כאן. עד —

אפרי דרום שילטוגות נהגו נכונה
ו שלא קה נ ע  אותו של להפצרותיו נ

ל ממשלתנו החליטה זיפה מטורף, ב  ל
במגע. עימו תיכנס
ט הדבר יהי ו ר  לא דגלנו: על ח

ם עם משא־ומתן י ד ו ה  ואנשי י
 נכה בבסיסיהם. בהם נהלום ביטחון!

 בגו־ נפשוט בקהילותיהם. בהם נכה
 הארוכה זרזענו ובתפוצותיהם. לתם

הנגע. ייעקר כי עד מנוח להם תתן לא
ו ולא ד מ ל קראטה. עוד י
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איחוד ירושלים
אחת. עיר היא ׳75 ירושלים בדיוק. יחדיו״ לה שחוברה כעיר —
ז בירושלים הערבים התושבים גם חושבים וככה —
 שגם לי נראה פאקט. מוגמרת. עובדה היום הוא האיחוד בהחלט. —

ממנו. מרוצים אפילו הם המצב. עם משלימים הערבים
מהאיחוד! —
. ותרשה ברור. — . . י קרוב. די היה זה שמע, ל
ז היה זה מה —
היינו! איפה השבוע. שנייה כבר קטיושה. כנראה —
באיחוד. רוצים הערבים התושבים —
!ירושלמי אתה אגב, נכון. —
1 למה —
 היום סגורה. צבע בקופסת ככה סתם בועט היה לא ירושלמי כי —

!מאחוריך אוטובוס תזהר, הפיצוץ. יבוא מאין לדעת אפשר אי
המדרכה, על אני אבל —
הת שעבר בשבוע רק מאוטובוסים. לחזהר כדאי זאת בכל נכון. —

אנשים• נפגעו שלא מזל .12 בקו מטען פוצץ
ברשותך הערבי, הצד מן למיזוג, רגע נחזור —
מונעת. סריקה כאן לערוך עומדים נזוז. בוא רק או.קיי. —
!באיחוד רוצים שהערבים בטוח אתה זז, שאני לפני אז —
!שאלה איזו —

בשבילך! ירושלים מהי צור, מר —
זהב. של ירושלים כל קודם היא בשבילי —

לנ 1 גרם שבו המקום מז בערך ק״מ !לבית אותה יסיע כי הבטיח שם

 להאמין היה יכול ילד רק יעקובי:
אש״ף עם מו״מ שהיצעתי

 של במיבנהו וכבישים, דרכים תוח
ה־ שדות לביו כינו יי-ימ״ר י י

יעקוב׳ ג. מר התחבורה, שר 'ע).
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 ישראל. לעם קשה תקופה זו היתה
 יהודיים פעוטים וילדות, ילדים רבבות
נק מגבוה. הוראה פי על נגזלו רכים,

 בחשאי והועברו הוריהם מזרועות רעו
 שנים במשך אומנו שם נידחים, לסניפים
העשירי. הכינוס לקראת וקשות, ארוכות

 את להחביא חרדות אמהות ניטו לשווא
 שליחי הגזירה. רוע מפני הרכים עולליהן

 וכל הבתים על פושטים היו ״הפועל״
 לכי־ — דתו היתה אחת שנתפט תינוק

 בקרב שנפוצו התינוקות נישואי גם נוט.
 הצטרפות גם לישועה. הביאו לא העם

 בית״ר בני גם שכן הועילה, לא לבית״ר
 אחת, יהודיה אם רק בכינוס. חלק נטלו

 יוצא את לחציל הצליחה שמה, יוכבד
 גומא בתיבת אותו תצפינה כאשר חלציה

איילון. בנחל
ב קשים, אימונים של ארוכות שנים
ה הביאו מפרכת ועבודה ברזל משמעת

 המופע שנערך שעה לתוצאות שבוע
 התעמלות — ״הפועל״ בכינוס המרכזי

 על פשטו עליזים ילדים מיליוני ההמונים.
 האיצד את ומילאו הירוק״ הדשא ״כר

כתו יצרו הם נעורים. בשיקשוקי טדיון
״נשיא כמו ומשעשעות מרתקות בות

העשירי הבינום מפלאי
ילדים ממאות־אלפי מורכבות הדמויות

 ו״כל ילד) אלף מאות (תשע המדינה״
 = אלף) וחמישים מאות (שש הכבוד״

(מיל הברכיים״ לנו ״כואבות בגימטריא
אלף). וחמישים מאות ושלוש יון

 המאורע את שהנציחה הטלוויזיה,
 פזגלית אל הלב תשומת את למקד דאגה

מ וחצי התשע בת (בסרגליק) נווה-צח
 הטלוויזיה לצופי שנותר כל עפולה. פלך
 חמתפופפת פזגלית, את להכעיל היה

 (בעיני מיליון 16ב- חליפות ומתיישרת
מרגשת. בחווייה ולזכות רוחם)

 אנחנו ״הצילו האש סיסמת ולסיום,
 300 על־ידי רב בחן שעוצבה נשרפים״

ה קהל יוצר כשלמולה לוהטים ילדים
עו לא אנחנו ״נם חייה כתובת צופים
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מתנת. ערב חיה
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