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כלזד התעופה כשדה ההוזרים המככים
תיקו. 4 הפסדים, 5 נצחונות׳ 6

ט ר ו פ ס
□ צבור׳ שרירים

 כל להפוך יכול ד,לפרץ רכאל ״האתלט
 ובשליטה בגמישות בכוח, לו לדומה ארם

 יכול שלונסקי שהמשורר כשם בשריריו,
 על (אפילו עברית יודע אדם לכל להבטיח
״----------כמוהו שירים לכתוב בוריה)

 שנכתבה זו, פיסק־, כיום כשק.ראים
 תר־ ממעצבי אחד בידי בדיוק ש.ה לפני

להי קשה נשרי, צבי בישראל, ת־הגוף ב
 של־נסקי אברהם אש כפק מחיוך. מנע

רפ אולם משוררים׳ של דור מאז העמיד
 מ״יצי־ וא־דות בדיבורו עמד הלפרין אל

זה. בעמוד אף לראות אפשר רותיו״
בחודש - :למציאות שהיה החזון
קרן,1949 ספטמבר טי בן־יהודה ת רחוב ב  ו

ה הדף נרשם בת,־אביב, קרן־קיימת דרות
 של וניסויים התלבטויות בפרשת אחרון
 על שחלם וממושקף, שחרחר ישראלי צעיר

 וטיכוח הגוף לפיתוח ישראל״ גיבורי ״מכון
במקו המקובלת חדישה בשיטה השרירים,

רבים. מות
 ישיבה של רבות שנים מאחוריו היו

מכ — ולפניו הגמרא׳ לדף מעל כפופה
 מסויימים״, ״חוגים של וצרות־עין שולים

צ אותו אולם מסויימים. חששות שחששו
נהר מאחוריו הגשרים כל ;נרתע לא עיר
 רכושו יזמתו, כל את השקיע והוא ס,

 לא כי שאמרו אותם זה. במכון ומרצו
 הל־ רפאל טעו. זה, ממכון תועלת תצמח
 הם חניכיו ומאות שמשון״ ״מכון פרין,
לבשלה. ברכה זו היתה שלא לב.־׳ עדית

 ירחים 12 מבורך.- שנתי מאזן
 ישראל״ גיבורי ״מכון פתח סאז חלפו בלבד
 בפני שעריו את שמשון״) ״מכון (כיום
הש היתה הראשונה התגובה הרחב. הקהל

נמ קמעה־קמעה לם א וסקרנות׳ תוממות
מנ שהחלו לדבר״ ״משוגעים אותם צאו

 חיסון לשש בהרמודמשקלות, כוחם סים
 ־7ו. של ב״דרכתו שרירי!,ם, וחישול גונם
ליאות. ידע שלא פרין
היסו הידיעות שפע הרבה, התורה כל
 צרפת, כיה׳ צ בה,לנד, במסעיו שרכש דיות

 פרי. נושאם החלו ברית, ואוצות־. בלגיה
 במיטב המצוייר החדיש למכון באו רבים

המ היה צר כי עד וה.וחיות, המכשירים
 ובהו־ אמריקנים טייסים באו להכילם. קום

 עור־ צ_א, וקציני בנקים מנהלי ישיבה, רי
 ונוער מ!רים ת־ספר, ב ותלמידי כי־דין
 ו־ אחת׳ לדייסה יחדיו ה,טלו הם ע,בו.

אותו ת.ים1נ החלו השיטתיים האימו.ים
 תוך לה. וו ק ש,א במידה לט!בה תיהם

 מהם, רבים להכיר היה קשה השנה מחצית
 ישראל״ ״מר לבחירת הראשונה ובתחחת

 הלפרץ לשוא. היה לא העמל כי ראינו
 ולמפח רבים לשמחת — דו יעו את מילא
יחד... גם רבים נפש

 הדרכתו —נכחד. לא אשזדית״ ״מר
פרין של ״ בל מכונו בתחומי נצטמצמה לא ,
 ג מס! מכונים להק״ת ידו הושיט הוא בד.
 לתל" מחוץ גש יותר׳ קטן בקנה־מידה זה,

שב רעים ותל אשהת־יעקב לרב.ת אביב,
נגב.

 לו כותבים להפליא״, התכתח ״מכוננו
ל התכוננו ת־יעקב. באשד, ״הפועל״ חברי

 אשרות״, ״מר בחירת על בקרוב הכריז
רג את דחק המקומי ״הפועל״ סניף אולם
לת המכון נסגר הישירה ובהתערבותו לינו

בלתי־מוגבלת״... קופה
 חלקי״, מנת גם היו זד, מס,ג ״מכשולים

שי כי שטענו, חוגים ״היו הלפר׳ן. אומר
וס היא׳ פסולה במשקלות האימונים טת
 את הוכיחה המציאות האום. לגוף בה כנה

 קיבוצים, בעידוד נמשיך ואנו כמ,בן, ההפך׳
 בטיפוח הדוגלים פרטיים וחוגים משקים

הא למיניהם. המשקלות באמצעות הגוף
 הגופנית ההכשרה הגר, ליד העומדים נשים

 ולועגים רוח־פרצים מפני חוששים בישראל
ביעילות משוכנע הנני אולם חידוש, לכל

 מצב 60—50 לבני אף המבטיחה שיטתי
מזהיר.״ גופני

 שהתרוצצו והבוגרים, הצעירים עשרות
 השניה לתחרות והתכוננו המכון כתלי בין
 לד,ערך העומדת ישראל״׳ ״מר תארי על

לשוא. היה לא העמל כי מוכיחים בפברואר,

פרג!״□ חשבונות
 אשר כדורגלנים וכמה כמה אצלנו יש

 היטב הם יודעים חובבים, היותם למרות
 ביו נמנים זה סוג עם ״להסתדר״. כיצד

 שח־ שני גמבש, ויעקב יצחק האחים השאר
 תל־אביב, בית״ר חניכי מוכשרים׳ קוים
 המשבר בתקופת עורף לקבוצתם פנו אשר

 ל... והצטרפו אשתקד עליה שעבר הקשה
שו סיבות לכך היו תל־אביב. ״הפועל״

ל ״הפועל״ נסיעת — מהן ואחת נות
 היה מאיסטמבול, הקבוצה משחזרה תורכיה.

 לא הגמבש-ם החבילה. נתכרדה כי ברור
 שחקני עם משותפת שפה כנרא־, מצאו׳

בתשובה. לחזור והחליטו — ״הפועל״
ר הכדורגל, עונת פתיחת עם השבוע,

בק ארוכה, הפסקה לאחר שוב, אותם אינו
במש שהכריעה תל־אביב, בית״ר בוצת

 פתח- ״מכבי״ את זו בעונה הראשון ■חק
 זו' תהיה האמנם .2 : 7 בשעור תקוה

? הסופית החנתם
הרא המשחקים — שערים. מדי יותר
 כוחות אי־שוויץ הוכיחו זו בעונה שונים

נו הראשונה. הליגה קבוצות בין מוחלט
 השיג בית״ר, של המשכנע לנצחונו סף
 מכריע נצחון פתח־תקוה ״הפועל״ גם

)0  שגם ונראה מרמת־גן. ״הפועל״ על )7:
העו לעמוד תוכלנה לא אחרות קבוצות

 היה ורצוי שבחבורה. האריות בפני נה
 קבוצות מספר את למינימום עד לצמצם

ב והמתח הענין הגברת לשם א׳, ליגה
חו בארץ. ביותר הפופולרי הספורט ענף
 לקבור עלול זה בכוון ממשית פעילות סר

 את כליל ולהרחיק הליגה את לחלוטין
הכדורגל. ממגרשי החובבים קהל

ד 40.000 במחיר ר דו
 לתזמורת שתביא המשוער הסכום הוא

 כל כרטיסי לאמריקה. נסיעתו־, הישראלית
 הברית בארצות תערוך שהיא הקונצרטים

 כי טובים סיכויים ויש מראש נמכרו כבר
 וזאת האמנותית בשליחותו יצליח המוסר

מא ישראלי מ,סד היותו בשל פחות לא
 על עולה כשלעצמה, אשר רמתו, בשל שר

 שניסו שלנו, אחרים אמנות מוסדות רמת
 מיוה באיזו לארץ. בחוץ כה עד מזלם את

 לחוץ שלנו מ!רת1הת של נסיעתה מוצדקת
 מחיר לשלם היא רשאית האמנם לארץ,

 מדד, באיזו התעמולה, בשביל כזה יקר
 לתק!פה הפנים מו״ית ״עריקת,;״ מוצדקת

 שרבבות בשער, בה הדשם, שלשה של
 — שלה למו״יקן; זקוקים הארץ תושבי

לויכוח, פתח ספק בלי פותחים אלד, כל
 לאמר׳ק הנ״יעה וארגון הזמנים לוח

 מם־ מבני מסע על יותר מעידים הם אף
הא עם ״התחרות מאשר וורי״תעמולתי

מו התזמורת של המנגנים חבר .ותמ
 את גמרו אך תחים״. ת, כ״בשר כאן פיע

 שבועות, מס״ר כעבור ופבר, העמל ע,נת
 חזחת עשר עם החדשה העונה מתחילת

 !הקונצרט...) לפני (לא קונצרט כל על
 מערב ליהנות הללו יוכלו לא באמריקה

 אחרות לתזמורות להאזין נופש, של אהד
 ניצול ידיד. או קרוב לראות אף ואולי

ב כאן חושב הזאת המוסיקלית המכונה
 עבודה תפוקת של גורמים פי על דיוק

 יהיו לא הללו המוסיקאים השעון. ומחוגי
ינג לאמריק־״ שיוטסו מספרים, אלא שם
ה למחרת אשר, עד ערב׳ ערב שם נו

 כדי לארץ בחזרה יופטו האחרון׳ קונצרט
 הקהל בפני שבוע באותו לנגן שיתחילו

 יותר השייכת שאלה אמנם זוהי שלנו.
ש אך ל״הסתדרות״׳  חשוב קשר גם לה י

 בנעלים לא הוא המדובר באשר ל״תוצרת״,
רהיטים... או

 התזמורת הנהלת לנו הגישה פנים כלפי
 סו־ כמה עם הבאה לעונה עשירה תכנית

המו בעולם ביותר־ המצוינים מן ליסטים
 פיטיגורסקי הויולן, פרימרוז׳ (ויליאם סיקה

הפ ומילשטיין, שטרן הכנרים הצ׳ליסטן׳
 שישה מענין, ועוד). ר ם וד. ארו סנתרנים

 לא הבאה׳ בעונה יבוא הוא שאף חפץ׳
 ב״מיוח־ אלא למינויים בקונצרטים יופיע
 את לנגן מוכן איננו חפץ :הסיבה דים״.
 אחר ופרט פעמים... תשע היצירה אותה
 הוא הבאה לעונה התכניות מתוך מענין
ד,אינ לאחר הצרפתי, פאריי, של בואו

 נאמר אמנם אשתקד. אתו שאירע צידנט
ה עם לנסוע יכול אינו הוא כי אז, לו

 אך לאומיים״, ״מטעמים לאמריקה תזמורת
 רצונו את הצרכתי המנצח הביע זה לעומת

 שלו... מהקונצרטים אחד בכל 'להשמיע
ת. ישראל יצירה

רפירסים מקו□ אין
שהו חודש הארץ. את יצא פירם יאן

 תושבי נצחון. מסע כולו היה כאן תו
 כך כל אמפיתיאטרון זוכרים אינם רמת־גן

 מה״ אורחנו של הקונצרטים כבסדרת מלא
״מטרופוליטך.

הרפרץ רפאל של חניכיו
הצליח... לא שלונסקי

גמכש ויעקב (ימין) יצחק האחים
לבית״ר חזרו ,״הם
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