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 לעם הממשלה התייחסות מילחמה.
 אל כהתייחסות היא זה במיקרה

 להחליט זכות חסר חסר־דעת, עדר,
 שולל להוליכו שמותר גורלו, על

עצ ״הגנה על תירוצים לו ולספר
מית״.

 יסוד על למילחמה הצבא שליחת
להק הזכות ונטילת הזו, ההונאה

פו מטרה למען צעירים חיי ריב

שריר שר
שקרנית ממשלה

 כאלף מוכיחים מפוקפקת, ליטי
 שקרנית, היא זו ממשלה כי עדים

ב העם ואוייבת השלום אוייבת
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 אמרה !"אין היהודים,
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 הנהדרת הרפליקה את השמיעה
 ב- טרי ירקות סלט ״על הזו:

 בפרוות- עטופה כשהיא הילטון,
 שלומית לי הודיעה מחממת, שועל
 העוני על הפירסומים שכל אמיר,

 בפירוש כך מהאצבע.״ מצוצים
אומרים. הם מה במדור נכתב

 קראתי סאטירה. שזו חשבתי
 חוש-ההומור אולי נוספת. פעם
ב נאמר זה לא, השתבשו שלי

גמורה. רצינות
 המדור, עורכת לדעת הם, מה

ל החצופה הגברת של כישוריה
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 ונשיה הקואליציה אנשי בין
באופוזיציה. יריביהם לבין

 אותם, כששואלים הראשונים,
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 ׳בגין אותם: שואלים כשאין
ה לשפל ירדנו מי ובגין מה

קו והכלכלי?׳ המדיני מוסרי,
 גדול: בקול הם אף ראים
בגין!׳ ׳בגין

ירושלים סיוון, ראובן

 לתומי ואני כזה. דבר בכלל שאין
 חברתי, עניין הוא עוני כי חשבתי,

גיזעי. לא
 העוגיות עם אנטואנט, מרי
 גם מתמוגגת. היתד. בוודאי שלה,

ש דוברת, אהרון כלל, מנכ״ל
 שקראו למפגינים סנדוויץ הציע
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