
הרבה סבל 5211 הבלתי״נודע.
 פורץ הוא לארוז כשמתחילים נוך.
 ששוב חושב הוא אולי מדוע. ־ור
 כי ברור, מקום מכל הקיא. ־!וא

 הגדול הצריף את לעזוב רוצה ו
שנותנים. הטוב המזון את אוהב

 עוזבים. מעט עוד וארוז, קשור הכל ;ודד. שוב הנודד, היהודי .7
 אמא, בתור הידועה אשה, סביב מתקבצים הנוער עלית מצריפי אחד ע״י

 7 עכשיו לאן ואימה, פחד רבים בפני היום. העוזבים אלו ביניהם ילדים, קבוצת
 בחוץ עומד משא שאוטו מפני לרגע, שמחים אחות, חושבים אולי אחרים

 על ציונות נואמת משאנגהאי, עולה שהיא .אמא״, נוסף... טיול אומר וזה
בשיר. ולשמחם לעודדם מנסה היא סבון. ששמו דבר ועל שניים בסשחת שמוש

 היחידי הדבר תועיל. לא לילדים ציונות שום וציונות. נעלים .8
האם : רחוקות בערבות פועל או בסין איכר כל על כסו שישפיע

נעליים, זוג להם שתתן או סוליות, בזוג הקפקפים את תחליף
 יקראו אזי שלמים, מכנסיים וזוג מתוכן, מבוישת תציץ לא שהבוהן

 שלוש שלב בתהליך מלא. ציוד ישנו למעלה שם טובים. ילדים ויהיו אמן
בצלחת. לאכול גם ותלמד פיז׳מה. אפילו הכל, תקבל ורופא; גזיזה ואחרי

 תורים :
 —לבן ות

 אינם ׳יין
 יתומים.

 בעצם ז.
 לרשותם,

נוצץ. פח

 ילדים יש ללשכה. פונה ה״אס״ .2
 קרובים להם יש יותר, .מאושרים"

 אנשים לרוב, הקסמים. במרבד שהביאום
 אחרי סההוה, ביותר מוקסמים שאינם

 והדבש. החלב זבת לארץ שהגיעו
 הם הנוער עלית של המיון במשרד
? הילדים את יראו מתי — מחכים

בעתיד ,5209ו־ 5208 מספריים הנוער. לעלית הרשמה .3
 הסטורית שאלונים, ותשובות, שאלות מיונם. את עוברים כבר הקרוב,

.אחרים. שונים ודברים העבר  מאד. עד משעממים עניניס ספק כל בלי .
 לדעת צריך זמן. האורכת מלאכתם את עושים הסוכירות פקידי אבל

 הדורשים ודיאלקטים שפות רבים. סוציאליים ו,פרטים גילים שמות,
 ;מיוחדת בקשה לרבים דברים. שכחו ילדים הרבה רבים. מתרגמים

הוא. היכן יודעים אינם תמיד וכמעט קרוב, או לאח להצטרף רוצים הם

מעלה הילד בתורז העמידה על דעתך מה .4
לקטנות ונראה. נחיה — ספקנית הבעה פניו על

המקו ובשאר בעיראק אפילו משחו, כאן שמתבשל ברור
 רציני. כן כל היה לא זה שאלונים, עבורם שמלאו מות׳

 שמקבלים מספרים מיוחד. משהו כאן לקרות שהולך כנראה
כוזבת. שמועה כמובן זו אבל חדשות... נעליים גם

ת ש ו □ י ך ב צ ל ר

 נדלקו וכוכבים רד לילה
 לילדות חדשות. נעלים נ

 שמיכות. ולכולם נקודות
 לאכול שצריכים ואומרים

 שרואים הצברים לאותם נ
ובריאים..,.. שמחים והם


