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 אליכם לפנות החלטתי באה, משלא
המעוות. את לתקן

הוד־השרון גטניו, ל.

האנושית הגישה
כרו ועצירות נפה זגוג
נית.

 של יחסי־הציבור לאנשי ברכותי
מע אני ואתוודה, אודה הליכוד.

ה הגישה את לבי מעומק ריך

 לפצות במקום ביצים). מיליון סע
 את המדינה ייצאה החקלאים, את

 למצריים. מסובסד במחיר הביצים
הת ועתה בהתגלמותו. אבסורד
ותי בביצים מחסור שיש בשרנו

 שמדינת־ישראל אפשרות תכן
ב מערכות טירוף ביצים. תייבא

התגלמותו.
 לאוייבי- רבה עבודה כזה במצב

 שאים- לכל ידוע תהיה. לא נו
 כוחן בשיא נפלו גדולות פריות
 פושט ריקבון עקב והכלכלי הצבאי

מ להקיש עלינו המדינה. במינהל
וללמוד הנוכחי מצבנו לגבי כך

לוי מנהיג בנין מנהיג
בפה זבוב

מציי אינם הם שלהם. אנושית
 כסופרמנים מנהיגיהם את רים

בניצ הבטוחים ורברבנים, יהירים
 הם הנכון. הוא ההיפך לא• חונם.

פגי כיצורי־אנוש אותם מתארים
וסובלים. עים

 בגין מנחם את מצלמים הם כך
 או זבוב, בלע כאילו פעור, בפה
 סובל של בפרצוף לוי דויד את

כרונית. מעצירות
 באותן מראים, שאינם חבל כמה

 של תגובתו את גם עצמן, המודעות
 את מכסה האחד :הישראלי הבוחר
אפו. את סותם אחר עיניו,

תל-אביב שריק, יוסף

ביצים ביצים,
 אפטר הביצים ממצג גם

המדינה. מצב על ללמוד

ביצים ביצים,
המדינה מצב

 מכך סובלת בארץ החקלאות
 ובעל נוסף ומדבר קטן, שהשוק

גור בין מתחלק שהייצור :משמעות
 לפגי :והראיה מדי. רבים מים
 עודף על התבשרנו חודשים כמה
:הדיוק (למען ביצים של ניכר

מס ולהסיק אחרים של מניסיונם
 מאליה המתבקשת והמסקנה קנות.

ה השאלה השילטון. החלפת היא
 ה־ את יחליף מי היא עיקרית
 טובה שאלה זו הנוכחי? שילטון

פתו למעשה שתישאר מאוד, עד
הבחי אחרי גם כנראה וטובה חה

שית מי כי העשירית. לכנסת רות
 לא הסקרים לפי השילטון את פוס

 והפתרון הכרחיים, שינויים יעשה
ב חלחלה מעורר שנותר היחידי

 כמוני. הדמוקרטיה, אוהדי קרב
עין־ורד מושב רזגיק, ארז י

שעשועים דושנווזים 8תז
 מתחתנים אינם נסיכים

יפה עלמות עם כך סתם
פיות.

הו בלונדון באקינגהאם ארמון
 בן הנסיך של נישואיו על דיע
 (גן־עדן 19דד בת לבתולה 34ה־

הנסיך לעלמה). וגיהינום לגבר
)8 בעמוד (המשך

צ׳ארלס הנסיד
תודה חייב


