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סאד עגיל הזא הכחר
רנדווגד ההתאחדות הנהלת בישיבות שהתנהלו הדיונים מן מהימנים ובדםים החלפות

ט1.7.58 חל פרטי־כל15.8.58הו
 בנבחרת השחיתות לגילויי בקשר חקירה ועדת להקים )1

הלאומית.
 מסע את לסדר מנת על לאירופה, בלום החבר את לשלוח )2

לחו״ל. הנבחרת
מכבי־הפועל-בית״ר. פיוס ועדת להקים )3
 פה נתקבלה (ההחלטה מיד הליגה משחקי את להתחיל )4

אחד.)
ט15.7.58 חל הו

החקירה. ועדת חברי את לבחור )1
 של הסכמיו לביטול רכינוכיץ, החבר את לאירופה לשלוח )2

כארץ. השורר המצב לאור כלום,
מיד. הליגות משחקי את להתחיל )3
 חברי המשכר. לחיסול מכבי הצעת את קיבלה ההנהלה )4

מתנגדים. בהנהלה הפועל
פרטי־כל30.7.58

החקירה. ועדת כחברי סוער דיץ לאחר בחרה ההנהלה )1
 מפארים: בלום תוכןמיכרקושל את לפניה רשמה ההנהלה )2

רכינוכיץ?״ היכן צרפת. נבחרת עם חוזה ״יש
 חברי המשכר. לחיסול הפועל הצעת את קיבלה ההנהלה )3

מתנגדים. כהנהלה מכבי
אחד. פח נתקבלה מיד הליגות מישחקי את להתחיל ההצעה )4

 הדיון החקירה. ועדת מסקנות את לידיה קיבלה ההנהלה )1
לשבועיים. נדחה

 לפאריס. ״הגעתי מרכינוכיץ: מיכרק קיבלה ההנהלה )2
בלום.״ את מחפש

מתנגדים. בולם המשכר. לחיסול הצעה הציע בית״ר )3
 הליגות מישחקי את להתחיל הציע ממכבי כלומשטיין )4

אחד. פה נתקבלה ההצעה מיד.

פרטי־כל1.9.58
החקירה. ועדת מסקנות על כדיץ החלה ההנהלה )1
חוזים. ארבעה עם ארצה חזר בלום )2
 להונולולו. ״הגעתי מרכינוכיץ: מיכרק קיבלה ההנהלה )3

בלום?״ היכן
המשכר. לחיסול כהצעות מחדש לעיין החליטה ההנהלה )4
 להתחיל יוסיפץ הצעת את אחד פה קיבלו ההנהלה חברי )5

מיד. הליגות מישחקי את
הקרובה: לישיבה הבא היום סדר על הוסכם )6

החקירה. ועדת מסקנות את לדחות א.

בלום. עם שיחה ב.
 ההסכמים לביטול לטוקיו כר־קיימא החבר את לשלוח ג.

כארץ. השורר המצב נובח רכינוביץ, של
המשכר. לחיסול בהצעות מחדש עיון ד.
מיד. הליגות משחקי התחלת ה.

תל-אביב רוזנצוזיג, אריד, :בנאמנות העתיק

ס סו האחרון ה
שנמכר) האחרון, הסוס גלית, (לזכר

 אגרד״ ותסופר יבוא עוד יום
 בדחילו. יקשיבו לה ילדים

 ב״סמינר־העבודה״ הנושא זה ועל
לו... יכינו דיאגרמות  אפי

 הנכבד ותפקידו הסום גורל על
 הערך, רב שירותו ועל

 המעמד, בעיצוב הישוב, בתולדות
 הדרך״. ״ראשית של בימים
 הקוצר, המשדד, החורש, הסוס

 אסיים; בזיעת יום יום
 ״השומר״ ראשוני גבו על המרכיב

לירושלים. דיליג׳נם ומריץ
 לספר, מצוד, חברים, אלה, כל על

 המוטורי״ ״העידן בפרוס
 ביותר, חשוב החומר את ולרכז

 פרהיסטורי... חומר כל כמו
 יגיע, עוד היום ספק, אין כי

 נטוס, בטרם עוד לחלל
נסיע, ולקרקס לגן־חיות ילדים

ס!----------היתר בין לחזות, בסו
 העשור, בשנת כמקובל בינתיים,

 פעל, מה אחד כל נכריז עת
 ונזכור ונזכיר הסום, על נפסח בל
במפעל. חלקו את גם

חפצי־בה עגלון), שהיה (מי משייע
דבבזיב. הגבריב שכר תאבזבתי אבי ״גבו

.גרונביבו יווזר גב שיש גיריתי כשהתוזתבתי אבר . .

--------------------גועות
צודקת לעולם

 עובדה גם שאם תרבותית, קומדיה
 לצופה מעניקה הריהי חזה, לפי

הקולנוע) נפולס טוב. בידור
 תל-אביב דן, מרדכי

 שדיים. כקול המון קול
לתגמולים. הזכאים מסגרת הוחרבה

המשמר) (על
 חיפה מג, אליק

להבא. תדחפו, אל אז
ה עמי בקבר מיעוט היא ישראל
(למרחב) מזרח.

 תל־אביב ברנשטיין, יורם
השמי• במחרב השתלבות

ה שערות של מוקדמת העתקה
(למרחב) דיברות.

 נתניה פירסט, נחמה
מחדש. צמחו הן אבל
(הארץ) לריקודים. מוסיקה ניגב

 רמת־גן פוקס, שולמית
חבר. תזיע, אל

(חרות) עבריין. לנועם מוסד
תל־אביב גור, אליהו

משתלם. הפשע
[


