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כרמאי. התנהג לרמה, בביאן
זוארץ ד״ר

ואתרים״) ״נופים סיפרו (מתוך

י ת ר מ ם א כ ל
בפא לא אני בפאניקה, לא אני
לפ אפשר מתוכנן. הכל אצלי ניקה.

״נו בבקשה: ולראות. היומן את תוח
 לקנות ההדרים, קטיף — 74 במבר

 — 74 דצמבר משכנתא. לשלם מזמרה,
 ינואר משכנתא. לשלם הגג, את לזפת

לשלם לא מלחמה. מתחתן, דודו — 75

משכנתא.
 לקראת לדעת צריך אדם זה, ככה

 שום היום לעשות. מה הולך. הוא מה
בפתח. מילחמה בלי הולך לא דבר

 שישה תוך תפרוץ שהיא אומר פרס
 אבל תאריך, נוקב אינו רבין חודשים.
בכנס חגיגית, מצהיר הלל מבטיח.

 מיס- צפוי שהפעם המקומי, השילטון
 אוזן בעורף. קורבנות של עצום פר

 כי קרוב, חקלאי בטקס בוודאי, ישבע,
 יעלו האדמה עובדי בקרב האבידות
ניכרים. באחוזים
ל בנותינו את לחנך קורא ״דבר״
 ״המד־ להופיע עומד ובחנויות אלמנות

 אדם זה, ככה בהנחה. ליתום״ ריך
הולך. הוא מה לקראת לדעת צריך

 אי־אפ־ האחרונים בשבועיים בכלל,
 בכל למצוא בלי עיתון לפתוח שר

 היומית המילחמה הבטחת את עמוד
ה הביטחון שר כך כל הוא פרס. של

 איזה לו מגיע ממש תענוג. הזה, איש
קטנה. מילחמה

הצ את להכניס היה אפשר אם
ה _ הבוקר התעמלות לפני הרותיו

אח אם הכל, אחרי מאושר. היה איש
 תפרוץ באמת 13,741ה־ ההצהרה רי

 להאשים קציר מר יוכל לא מילחמה
במחדל. כולנו את

הזהיר. הוא מפרס. חוץ אשמים כולנו

המערכת דבר

 ־ ילדים
הרו  היז

□,מקומוני□□
 הקיץ, פרוס עם בשנתה, שנה כמדי

המקו זנבם הקומוניסטים מיישרים
 ויוצאים המכוער ראשם מרימים פל,

 במיתקפה הקדושים ילדינו ם ד לבקש
 ואף עצם־עצמנו נגד עמנו, נגד ארסית
יבקשו. בעצמותינו לכרסם
הצבו מודים לא שכהרגלם אלא

־ בריש־גלי האדומים עים ו מ ו ק ב  
. ם ת ו י ט ס י במס עלינו הם באים נ

ו ובתחפושות כות ל י א  פורים כ
ה כאחד ומתנהגים מתלבשים היום.
ולהש להטותינו להטעותינו, — אדם
לשווא. הקדושים ילדינו זרע חית

 אדמת המרווים הקדושים, ילדינו
ם הקדושה יהודה מ ד  הקדוש, ב

ה בצפורניהם ליפול ח ״ ו ת עלולים
הקו של שנים, נגזזו שלא מלוכלכות,
 ישראל עוכרי המנוולים, מוניסטים

וזיכרם. ימ״ש ילדינו, דם ומוצצי
 שכחנו. לא הגדולים, אנחנו, אבל
י אנחנו אותם. מכירים אנחנו ר מ
ם י  לא הם אותנו מרחוק. אותם ח
ירמו.

ר נסיוננו נשנן לכן מ  לילדינו ה
בשע ושעה ביומו יום להם ונאמר

 מקומוניסטים! היזהרו ילדים, — תה
 אפילו קומוניסט לזהות איך ונלמדם
 בשם המדבר כל — שחת בערימת
 וסדר״ ״חוק בעד מפגין או ה״חוק״

 על לשמור ״יש כי בעיתון כותב או
 בן־קומוניסט קומוניסט המדינה״ חוקי

.דינו ואחת ו ה נ י ה . .
ל ילדינו ידעו וכבר פ ט בשרצים, ל

 ולהא־ לאבדו השרץ את נתתי ״לך כי
בידו.״
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מת לצלם יצא טשטושי מר הצלם ידידנו
כשכם. נחלים

 המתנחלים כל כי גילה הרכה להפתעתו
 מתנחל שם היה זאת ככל כעכי־היער. נעלמו
משמרתו. את נטש לא אשר אחד אמיץ

המת את למצוא טשטושי למר נא עזרו
 כיפה־אדומה, את גם למצוא נסו שלו. נחל
הזרזיר. ואת פיטר־פן את הרשע, הזאב את

הו ככחול־לכן, התמונה את יפה ציכעו
ירושלים. למרכז־הרב, ושילחו מלח סיפו

המשד - למטייל מדריד
 בזוגיים הצטייד מלכה. יש להולנדים

אס.
ויהודים. גבינה אוהבים ההולנדים

הגדולה שוויצריה
 שלג. ומכוסי גבוהים הרים בשוויצריה

״איגלו". נקרא השוויצרי של ביתו
 לכן בלבד, קנטונים 14 שוויצריה בכל

השוויצרים. הילדים מרובים
השווי ״בעצל״. מכונה השוויצרי הבצע

הצ ״יודל". עליו למרוח נוהגים צרים
אישית. בתחבושת טייד

 בחוריה מפורסמת השוויצרית הגבינה
ל בפנס הצטייד בלילה בלכתך הרבים.

תמעד. בל

נקיון אוהכים השוויצרים
אותם אוהב והנקיון

מ אחד המה, דייקנים שוויצריה בני
ביל לירות הוא החביבים שעשועיהם

 בתפוח ולפגוע ולדייק וחץ בקשת דיהם
ראשם. שעל

 ג׳נ- ״אגם ושמו גדול אגם בשוויצריה
 שאול ״אגם — בעברית שפרושו בה״,

בנביאים״.

ספרד
 תיטע אל האנוסים, ארץ היא ספרד

בטרמפים.
 הגנרלי- הוא הספרדים, של מנהיגם

 מוצאו. בשל כך המכונה ״פרנקו״ טימו
קתולי. הוא הספרדי הראשי הרב

 דלי- שמוטי, ולנסיה, :ראשיות ערים
שט.

מסורתי בלבוש מטאדור
מטאדור־דור הספרדי בעם כנהוג

מ עקובה מלחמה מתנהלת בספרד
השוורים). (מלחמת השוורים. כנגד דם

 תוריאדור. נקרא לאוטובוס התור
 (חוזה חוזליטו מפורסמים: ספרדים
 הביצה), (מגלה קולומבוס המדינה),

ה התיקו (אבי ז ואסקו־דה-כמה-כמה
גרוטס. אתי מודרני),

 הספרדית) המעמדות (אסיפת הקורטז
 ואינקוויזיציה. מקואליציה מורכבת

וילדיו. אשתו את אוהב הספרדי


