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המפל מימון בעיית את תפתור
הילדים. הזנת ובעיית גות

 שהסכום כיוון — ככה אז
 מארוחת-הצהריים מקצצים אותו

 ל״י, מיליון 65 הוא הילדים של
 היא המפלגות של דרישתן ואילו
 להגיע אפשר דומה, לסכום בערך
:הבא ההסדר לידי

 הכסף את מזרימים כל קודם
ה לילדים המפלגות מימון של

ה את מחלקים אחר-כך רעבים.
 באופן למפלגות, השבעים ילדים

הכי החובות עם שהמפלגה כזה

ו נ ב ת כ
 כתב היפה. בכתבנו הפעם נעסוק

 שכותב כזה אחד צמרת. בעיתון צמרת
 איש רע. ומה טוב מה שקובע הכל, על

ו בכיס עיתונאי תעודת עם אשכולות
 שיהיה — האוטו על ״עיתונות״ תווית
ברור. לגמרי

 מישהו לצוד היפה כתבנו הולך ובכן,
 למוסף חם ראיון לסחוט כדי מכוער,
 הוא התורן המכוער שלו. הצמרת

 מוזרה עולם השקפת עם צעיר פרופסור
לוהט. חומר לאוסטרליה. ודרכון

״המזל־ סגנון במיטב מתפרסם הראיון
ומו העברי, בתרגומו מינדי״ של לה

ו האיכותית עליונותו את כרגיל, כיח,
 בברודווי. כתבנו של העליונית איכותו

ואפר. עפר ובוטחת. קלילה בלשון הכל
 שנון קטע לאותו רק ונתייחס הבה

 אל שמנה עצם כתבנו משליך שבו
המוס קוראי של נוטפי־הריר פיותיהם

או כי מוסגר, במאמר מסביר, הוא פים.

הצורן נוצר לא עוד כל

מצטיין" בד1ב״ע
ובדמשק בביירות בקהיר,

ק לא יספי

המצטיין" ״העובד
וחיפה ירושלים בת״א,

 חשובים אנשים
ונשותיהם

פשרה
 ילדים, הרבה הכי מקבלת גדולים

 ל- יגיעו הילדים שמרבית כך
ול״חרות״. ״עבודה״

 עם לעשות יכולות המפלגות
ל או — רוצות שהן מה הילדים

להעסי או בוחרים, כקהל גדלם
 למכור או דחק, בעבודות קם

ל או לבשר, או למיסיון, אותם
ל בהתאם מפלגה כל — חלב

נטיותיה.
 ילדים גם מקבלים אנו וכך
 וזה שבעות מפלגות וגם שבעים

שחשוב. מה
לטוב. זכורה הדמוקרטיה וגם

פה הי

 עלוב. חייל בעצם היה מוזר פרופסור תו
 בשק״ם. אותו דוחפים היו ציפלון. היה

חטטים... לו היו והעיקר,
 של (חצ׳קונים) חטטים רבותי, כן

עכ הידד! האח! מלא. פרצוף ממש.
 המכוער, מכאן, לרדת יכול הוא שיו

 היה הוא ונאמר: בקול נצחק ואנחנו
 אפילו אולי חטטים, לו היו ציפלון.

או אהבו לא בכיתה הבנות מורסות.
 אותו שיתפו לא בתנועה הבנים תו.

 מהתור, אותו דחפו בשק״ם בכדורסל.
 !הזה האפס לו שיירד קטן. שהיה מרוב

 צריכים לא כאן לאוסטרליה! שייסע
סבונים.

 כתבנו רק לאוסטרליה. ייסע והמכוער
 כתבנו כי לעולם. כאן יישאר היפה
 המורסות את למצוא תמיד יוכל היפה

 גם כתבנו הנכונים. במקומות הנכונות
מאוה 2ד/ בכיתה הבנות שכל יודע
 תור. בלי לו ייתן השקמיסט וגם בו בות
הנחה. ייתן אפילו אולי

 שמע המערב מבירות באחת שליחנו
ה הז׳אקט את ולבש סבוי מקרה על

 מבירות תגובות לאסוף יצא הוא חדש*.
המערב.

 ציר או קונגרס, חבר או סנאטור,
 אפשר לנשיאות. מועמד או בונדסטאג,

יהודי. גם
גינה. הקונגרס חבר

וכל. מכל שלל לנשיאות המועמד
גינה. היהודי הסנאטור

 לבש המערב מבירות באחת שליחנו
 את ושלח שערו את היטיב הז׳קט, את

 דקות עשר פני על והשלילה הגינוי
ארוכות. לווין

 מבירות באחת שליחנו יצא כך אחר
 או טוב זה רצח :ושאל לרחוב המערב

י רע

האנשים. מן חלק אמרו טוב,
האנשים. מן חלק אמרו רע,
ה מן חלק אמרו רע, ולא טוב לא

אנשים.

 את לבש המערב בבירות שליחנו
בי שיקופית את היטיב החדש, מעילו

 במשך ושידר שמאחוריו המערב רת
נוספות. לווין דקות עשר

 שליחנו אמר המערב, בבירות חוגים
 מחייבים. או מגנים המערב, בבירות

 הרחוב דעת באיפוק. או בסיפוק הגיבו
 לעומתה. טוענת ההמון ודעת גורסת
 שהקונדי־ בעוד שולל שבפינה הספר

זולל. ממול טור
 שליחנו על עבר עניין מלא יום עוד

המערב. בבירות

טל לא עוד כל הו

מעסיקים״ ״מס
ובדמשק בביירות בקהיר,

יוטל לא

מעסיקים״ ״מס
וחיפה ירושלים בת״א,

 חשובים אנשים
ונשותיהם


