
 לפנה״צ, 10,30 בשעה ,18,7.1957 תשי״ז׳ בסיון י״ט שלישי, ביום

של לקברם נעלה

 (בועז) יולוביץ בן־עמי
 (אורי) רדומיסלכסקי משה
 (פתחיה) ריבנבף חיים

 (אלחנן) יהודאי אברהם
(יוסף) פרחי ישעיהו

 (עוזי) לנדוור אריה
 (חיים) יפת יוסף

 (אריה) צולןרמן שמואל
 (שלמה) עדני דוד
(משח) ארטל צבי

(גדליה) פלדמן אשר

 שלטון מידי המולדת שחרור למען שנפלו ישראל״. חרות ״לוחמי אנשי
בחיפה. הרכבת של המלאכה בתי על בהתקפה תש״ו סיון י״ח ביום זר

מוזמנים. וידידיהם חבריהם קרוביהם,

 8 בשעה ,18.7.1957 תשי״ז, סיון י״ט ביום נפגשים לקברם העולים
בתל־אביב. המרכזית האוטובוסים בתחנת ״עטרה״ קפה ליד בבוקר,

לפעולה חבריהם

 ומשחק' חספורמאים בורסת — ׳עוראל׳
הספורט.׳

 הכדורגלנים בבורסת הקשה המטבע 0
ש לאחר חיפה. הפועל של המטבע היה

 מאמן לד, למצוא הקבוצה מאמצי כל נכשלו
 מאמן שסיגל, שאליעזר ואחרי לשמו ראוי
ש הצעה דחה לשעבר, פתח־תקוה מכבי

הק אימון תמורת ספרות בחמש הסתכמה
 את חיפה הפועל רכשה החיפאית, בוצה

 לשנתיים, חוזה התמורה: כמאמן. פוקס אלי
 הבטיח אלמוגי, יוסף בידי אישית שנחתם

 ל״י 3000 חיפה, בנמל קבועה עבודה לאלי
 ומשכורת חיפה למכבי חובותיו לתשלום

חיפה. הפועל קבוצות אימון עבור נפרדת
יצ חיפה: הפועל של נוספת רכישה 0

 תל־ הנח של המחונן חלוצה אשכנזי, חק
לע מתכונן להסגר, עצמו שהכניס אביב,

לחיפה. בור
 שוער בוך, חיים בין והמתן המשא •
פרי לאחר להסגר שנכנס פתח־תקוה נונבי
 קבוצתו, לבין שפיגל, אליעזר של שתו
ל חזרתו תמורת תבע, בול הסתיים. טרם

 מכונית־משא. לרכישת כסף סכום קבוצה,
ההלוואה. החזרת צורת על היא המחלוקת

 עד פתרה אשר תל־אביב, הפועל גם •
 שחקניה של הכלכליות הבעיות כל את כד.

מקו המים בחברת לעבודה אותם בהכניסה
 רוזנ־ רחביה עם ומתן למשא נכנסה רות,

מ תבע רוזנבאום המרכזי. חלוצה באום,
מעבו שפוטר לאביו עבודה לסדר הפועל

 הופיע לא לחץ, כאמצעי קרלטון. בקפה דתו
 רביעי. ביום מכבי נגד למשחק רוזנבאום

 השבת שכן הבטחות, מספר קיבל כי נראה
קבוצתו עם לשחק חזר

 תל־ הפועל חלוץ מיכאלוב, מיכאל •
מ ל״י 1500 תובע להסגר, שנכנס אביב,

זו. לקבוצה כניסתו תמורת תל־אביב רבית
 תל־אביב בית-ר בלם אלון, ישעיהו •

 תמורת ל״י 4000 של הלואה קיבל לשעבר,
פתודתקוה. להפופל בניסתו

במסלול
הון (ש?יוו*1

 לאיצ־ נוספו ישיבה מקומות 3000
 נוסף יציע הקמת עם ביפו, באסה טדיון
 קבוצת בדעת המגרש. של הדרומי בחלק
 להשקיע המגרש, בעלת תל־אביב, •ופועל

 בתוכנית האיצטדיון. בפיתוח ל״י אלף 150
 ארבעה בגובה בטון גדר להקים הפוטל
 חמשת עוד להוסיף למגרש, מסביב מטרים
ל תאורה ולהתקין ישיבה מקומות אלפים

70 תעלה בלבד התאורה לילה. משחקי
. ל-י אלף . ה■ ואיצטדיון יתכן .

ה כי ב  יוכשר תל־אביב, בצפון הישן, מ
 הנהלת תצליח באם כדורגל, כמגרש מחדש
 למטרה מתאים סכום לאסוף תל־אביב יכב־

הק היא זה במגרש העיקרית הבעייה זו•
 רוחות את יעצרו אשר מגן, קירות מת
ר . . הים כ ה כ ת מקו להזמין אפשר ע
 ב־ ברומא תתקיים אשר לאולימפיאדה, מות
 איצי בקדחתנות המכינים האיטלקים, .1960

 ל־ מלון ובתי ספורט מתקני ענק, פדיוני
מוכ מקווים, אורחים וחצי מיליון איכסון

 יהיה אפשר לפיהם כרטיסים, עתה רים
להו כניסה כרטיסי לרכוש שנתיים בעוד
ר . . . השונות פעות פ ס ם מ רני רג דו  כ

 ספורט מפעל מתכננים ותיקים ישראליים
ב לשנה, אחת יתקיים התוכנית לפי חדש.
 כדורגל משחק והליגה, הגביע משחקי חום
 )23 גיל (עד הצעירה ישראל נבחרת בין

.הותיקה ישראל לנבחרת , ת . רי  תל■ עי
ב בי  מוכנה שאינה היחידה העיריה היא א

 על המוטלים המיסים על בויתור לדון כלל
 ויתר האוצר שמשרד לאחר הספורט. מפעלי

 חיפה עירית גם ויתרה אלה, מיסיס על
 ראש ספורט. למפעלי עירוניים מיסיס על

 אפילו מסרב הוא כי הודיע, תל־אביב עירית
.העיריה במועצת לדיון הענין את להביא . . 
ם די ם ה פי ס נב של האיגרוף ממסע נו

ל בקרוב. יישמעו באנגליה תל־אביב חרת
 רוברט המתאגרף יעמוד משמעתי בירור

בלונ שנגרמה לשערוריה בקשר ),26( טוס
 רוברט, הזירה. על התנהגותו עקב דון

 והמתאגרף מהונגריה שעלה מכרות מהנדס
 התחרות בעת לפתע כרע בינוני, במשקל
אירו ארצות בשאר ידו. את והרים בלונדון

 לבו תשומת את להסב זה סימן משמש פה
ל סימן זהו באנגליה לעבירה. השופט של

 המתאגרף נצחון על הכריז השופט כניעה.
 את ללחוץ מבלי מהבמה ירד טוט האנגלי.

 שנמסר הגביע את לקבל סרב יריבו, ידי
 נלקח למחרת מתאגרף. לכל התחרות בתום

 המשלחת, דובר רסנר, בועז על־ידי ■וס
ל והוחזר למטוס הועלה התעופה, לשדה

ישראל.

ת א צ ו ם ה י ר פ  ס
ף ס א י ח מ ״ ע ב א

2987 טל. ,36 בן־יהודד, ירושלים,

לאור: יצאו

החסידה!...לא
 ההתבגרות לגיל מדריך

(מאנג ן ו ט ר ב מ פ י א ו ל מאת:
. ח. לית:  וגלוי יסודי ספר רותם)

 ההתבגרות, גיל של המין בעיות על
השא כל על פשוטה בשפה העונה

ה את המטרידות האינטימיות לות
כאחד. הוריהם ואת מתבגרים

 יולי סין? עד .2.500 :המחיר
2.250 המחיר

לענות ושיודע
ח מאת: ב ס ש י ו

 שעשועי־ התוליות, חידות 1600
ת... שאלות לשון, שובו ות

2.250 המחיר:
 כל ואצל בהוצאה להשיג
ם מוכרי י ר פ ס בארץ. ה
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