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למניינם) תשל״ד (ה׳

 דצלנב בסיעתא
! חיילים

 עם, בהתנדף בישראל, פרוסות בפרוס
הקדוש סילבסטר חג את חוגגים אנו

ואתיקען חסידי של רבם זצוקלה״ה,
תובב״א.
 את השתא גם נקדש בשנה שנה כמדי

ליבו ויחזק שיאיר ישוע־סבא של שמו
וזדים. כופריו כנגד תינו

!חיילים
שעומדים עת זו, דריתחא בעידנא

קד היכלי להשחית כוכביו עובדי עלינו

 נפשכם, תירא ואל לבבכם ייחת אל שנו,
רו באיגרת התריסי שאול אמר שכבר

 בינאום ״סוף \)¥0£10£\ (מתיאס עים
סלה. קרובה." וישועה לבוא

 משגת היד ואין העתיו שקשים ואף
 בכל איש איש יעשה החג, צרכי כדי

 בדל־אוזו אפילו ולו בידו שיהיה מאודו
 (סמעטען בשמנת טובלו ויהיה חזיר.

 דלא עד יי׳׳ש, ההין מלוא ולוגם בלע״ז)
כ ההילולא חובת ידי יוצא ונמצא ידע,

נהוג.
 את סילבסטר מששמר ״יותר : שנאמר

הסילבסטר.״ את ישראל שמרו—ישראל

הגאון מוהר״ר
xxה־וו זוארציוס חורחה פכרו
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 הנוקשה יחסם על כמחאה (מוגש
 יהודים כלפי ברה״מ שלטונות של

לשם.) לחזור המבקשים

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

ן ו י ן ברא שו א ר ר ח א ת ל ו ר י ח ב ה

ר ״ ל ד א י כ ל ץ מ ר א ו ■דעחי!״ל:1 ז
ידעתי! דל: חאוץ הריר אמו עשן רפאל כתבנו עם בפגישה

הי עם כי הדבר היה טבעי רק
 לכנסת הבחירות תוצאות וודע

 עם להיפגש ביקשתי השמינית
 מנהיגה ז״ל זוארץ מלביאל הד״ר

 זו■ — ז״ל תנועת של הדינאמי
לכנסת. ארץ

לפי הקלים הדברים מן זה אין

 ורק הדוקטור את אלה כימים גוש
 מר ניאות מרובות הפצרות לאחר
 הגיניקו■ בקליניקתו לקבלני זוארץ
 תל־אביבי בפרבר המפוארת לוגית
ה לשעות ניקבעה הפגישה צנוע.
ו עט האחת כשבידי וכך בוקר,

לבדי־ שתן צינצנת ובשנייה נייר•

ת ו נ ו ר ק ע
 מחבלים עם בכלל או לדון או בסרבה'לשבת הממשלה עושה יפה
ורוצחים.

עקרונות. עם מדינה אנחנו בי
 מדברים. לא להשמידנו המבקשים קטנים רוצחים עם אנחנו
אותנו. שהשמידו גדולים רוצחים עם רק מדברים אנחנו

 אולי, אז, — מיליונים לשישה וכשתגיעו תמשיכו. פלסטינים, לכן,
איתכם. נדבר

!ולהתראות צ׳או

ל י ע ו ק י ח ה
 השערות כמו כדיוק הפרופסורה, של שהשמאלנות אומרת גולדה

וככלל. וגועל־נפש וייבוא חיקוי הם הגברים, של הארובות
 השאר בל האלה הדברים משני חוץ ובאמת, צודקת. כרגיל, והיא,

לגמרי. מקורי הוא אצלנו
 מעשנת, שהיא הסיגריות גולדה, של התיסרוקת — למשל הנה
 מקורית יהודית המצאה הבל־הבל — שלה הנעליים שלה, השמלות

וגאה.
 בפקודות ככתוב ימים, עשרה בל מסתפר היה רכנו משה וגם
 בעניבה בחליפה רק למסיבות־קוקטייל מופיע היה המלך ודויד מטכ״ל,

 סיגריות ורק אך אלא חשיש עישן לא הנביא וירמיהו וכצילינדר,
ידוע. הרי זה כל אמריקאיות.

 על הללו המיובאים הרעיונות כל את לעזאזל לזרוק צריך לבן
 לעמנו לחלוטין זרים והם עלוב, חיקוי אלא אלו רעיונות אין שלום.

ולמסורתו. לרוחו הקדוש,
שלנו. הן המילחמות רק שלנו. הן המילחמות ורק זר, הוא השלום

שלנו. הן המילחמות רק

ישראל! תיסוג כל
 ע״י לצבור כשרות מוגשת זו הודעה

 סיטי, מניו־יורק וואנג ה. סמואל מר
סביון. תושב לפנים

 שאסור חושב וונג סמואל אז
 את מורח גם והוא לסגת. לישראל

 למען נייר־עיתון, של דונאם על דעתו
 פטריוטיווזו מגיעה היכן עד העם יידע
הדגול. האיש של

 לנו לומר לאיש יש מלאה זכות וגם
סב תושב היה בעבר שכן לעשות, מה

ה חרף סביון בחפירות כן, כן, יון!
ואפי היקרה, המולדת למען נפשו איש

 מרפה הוא אין בניריורק, עכשיו, לו
הצודק. ממאבקו

סרקסטי להיות משתדל נורא אני

 נוכח מאוד, קשה קשה, אבל וציני,
 לנו שאומר הזה הניו־יורקי של החוצפה

 אוהב והוא מולדתו. משמר על למות
 אולי — ורחבה גדולה מולדתו את

 תהיה היא שאם חושש שהוא מכיוון
 אותה לראות יצליח לא יותר, קטנה

מרחוק.
 ה. לסמואל לומר מוכרח מישהו הרי

 מה לנו להגיד רוצה הוא שאם וונג
 :(ויחתום לסביון שיחזור לעשות,
 ל־ יצטרף או ניו־יורק״) תושב ״בעבר

מישרד־החוץ־האמריקני.

,הד״ר. כפני התייצבתי קה
: י נ  רגלי החוקן, לאחר מעט (לאה א

 אך שקט בקול המכשיר, על מפושקות
ל מבט מישיר שאני תוך ציניזם, נטול
 של בדנק העטופות הירוקות־חומות, עיניו

 לחצי המגולחות לחייו על הזולגות דמעות
? אין) ! נון
 משהו, עצבני (קם, : ץ ר א ו ז ר ״ ד

 קלות לוטף עוצר, ריחני, במקרל ומכבדני
 חליפות, ובאפי באפו מושך אשכי, את

 סרדינים קופסת אוזנו מאחורי שולף
 פיר־ מאפרה לתוך ויורק מכעכע מהסם,
 קולע, שוב שנית, יורק קליעה, חונית,
 בידיו לי רומז מתיישב, בגאווה, מחייך

 פורש החלטית, בתנועה קם ארשום, כי
ידעתי! זרועותיו,)

 תולעת־יעקב
ושמחה צהלה

 תו־ או גור־אריה היו הרוח אנשי ״האם
 לתולעת רק מתכוון ואינני — לעת־יעקב?

 הרוח את העלו הם האם — טלמון יעקב
אותה...״ דיכאו או

דיין, משה
עורכי־העיתונים עם בסעודה

 רבנו משה פרת
 נורא. התעצבנה

 מופיעה היא שנים שבע
 פרה. של תקן על

 ברפת היא עומדת
 אוכלה היא ושחת

 — בטוחים רואיה וכל
 גדולה בהמה זו

 שנה חצי לפני ועוד
 לחמור הודיעה

 קצר זמן תון שכנראה
לשור. תיהפך היא

 האחרון בזמן אבל
 טוב. לא מרגישה היא

 התיישבה בתחת אצלה
 תולעת-יעקב.
 קטנה תולעת־יעקב

 מכאוב. לה גורמת
 תולעים עוד היא, רק ולא

 לרוב. בעכוזה
 ורודה ליבוביץ תולעת

 אמנון ורובינשטיין
 אחת, (זקס) משי תולעת

 המון. תולעים יש
 מסריחה תולעת וכל

 :תזעק גדול בקול
 !פרה לא זו פרה, לא ״זו
״חרק הכל סך זה !

 שתולעים — השכל מוסר
 עניין. מבינות לא

 מרגיזות הן איך אחרת
!דיין משה פרת


