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החו כל להם שיש הישראלי, החוק
 אזרח על החלות והזכויות בות

ער חיים ומולם ישראל. במדינת
 חסרי־זכויות, חובות, חסרי בים

 נל־ ההצבעה זכות שגם נחותים,
0

יסקין קורא
מטורף מצב

 להם תהיה לא מעט עוד מהם. קחה
נשימה. זכות אפילו

 האם ? כזה מישטר ייקרא כיצד
 ההולכת לשיטה חדש שם ימציאו
 המערבית? בגדה למציאות והופכת

ומ ״השמד מעתה תיקרא האם
? שול״

פתח־תקוה יסקין, ארז

קד •חוד של הבוי
 למימנה יוצא העיתונאי

הפועל הכדורגל קבוצת על
הוד. י

העו פעמים כמה לסקר לי יצא
 הפו־ קבוצת של מישחקיה את נה

 היא זו שקבוצה נכון על־יהוד.
 נכון .0:0 בתוצאה העולם אלופת

 סגנון את פיתחה זו שקבוצה גם
 כמעט הבונקר בשיטת המישחק
 להתלהב מה אין לכן לשלמות,

 לי שסיפרו כפי אולם, ממישחקה.
 הקבוצה את שונאים כולם ביהוד,
 יורדים אותה. לנצח שקשה משום

מרגי־ והם הזדמנות בכל עליהם

רוזנברג קורא
האנטי סיגנון

 ומרגישים בפינה, לחוצים שים
 הזמן• כל להתנצל צורך

 איני וגם לקבוצה מקורב איני
 רבותי אבל, מישהקה, סגנון חסיד

קבו על לרדת הפסיקו המקטרגים,
 הרבה ובלי כוכבים שללא זו, צה

 ה־ סגנון עם מצליחה היא אוהדים
בליגה. וגם בגביע גם ״אנטי״

 על להמטיר תמשיכו אם גם
 וגום- אש של קיתונות הקבוצה
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