
ט ר ו פ ס
אנלימפיאדר.

ס גיז־קות *דות3 ״ נ ו נ בי
 שונות לשונות 21ב־ הוזמנו ארצות 75
ש 15ה־ האולימפידה בתחרויות חלק לקחת

שבו משך פינלנד, בירת בהלסינקי, תתקיים
הבא. בקיץ עיים,
 ברית — החדשות החברות : המוזמנות בין

 וחוף ניגריה •, המערבית וגרמניה המועצות
 ויים־נאם הונג־קונג, אף שבאפריקה. הזהב

 באולימפידה, חלק לקחת שבקשו וישראל.
שנער וינה, מועצת ידי על עקרונית יתקבלו

 נוספים פרטים לספק נתבקשו אך השנה, כה
בארצותיהן. הספורט מהות על

לנצחו־ הודות שופטים. קבוצות גם
 בכל פינלנד נתפרסמה שלה האתלטים נדת

 אחרת יודעים היו שלא מקום העולם, קצות
 : התוצאה הרחוקה. הצפונית הארץ אודות

 דבר לפינים הפכו האולימפיים המשחקים
 את רבד, בגאווה קיבלו גם לכן שבקדושה.

 אישפוז — 1940 לשנת להם שנועד הכבוד
 שלב נסתיים כאשר אולם .15ה־ האולימפיאדה

וב העולם מלחמת פרצה האחרון ההכנות
 לארבע בניגוד שנים, 16( שנים 12 של איחור

 ה־ האחרונה, האולימפיאדה אחר 'המקובלות,
 מכין הנאצית) בברלין 1936ב־ שהתקיימה ,14

 היכול בהלסינקי, האולימפי האיצמדיון עצמו
 בקיץ תפקידו לקראת צופים, אלף 70 להכיל
1952.

 בהם מירוץ מסלולי גם מתכוננים מלבדו
 וה־ הקפיצה מגרשי טחונות, למים וכבשו
 כמה השנה שאיעיפזו הטניס מדשאות זריקה,
 שרצו עולם שם בעלי ספורטאים עשרות
 מתכוננים אלה כל מלבד מקרוב. להכירן
שופטים. קבוצות :במיוחד
מקוד, תושבים אלף 400 בת הלסינקי אולם

 מבולי שייהנה רב אורחים מספר לקלוט גם
(המתא שונים צבעים בארבעה מיוחדים דואר
הלסינ איצמד מום, בעזרת לגובה קופץ רים
 חג וממטבעות וכדורגלן) שחיין־צולל קי׳

 70ב־ — פיניים מארקים 500 (של מיוחדים
כסף. דים עש גרוש)

התחרו מהלך יירשם האורחים לאי־נוחיות
בלבד. בצרפתית התוצאות לוח על יות**
 ששה תמורת לתבלינים. מומחה נם

המש את אולימפי כפר יאכסן ליום דולארים
 וגם מיוחד בכפר תגורנה הנשים אך תתפים.

 יגורו המפורש, לרצונם בהתאם מדיפים,
בע בבתי להתארח החליטו השייטים בנפרד.

פיניים. ספינות לי
 בשש יאכלו המשתתפים 5,000 עד 4,500
יוכלו עצמם, את ישרתו חדישות, מסעדות

 לה הוצע אך נחזתה, המזרחית גרמניה •
 גרמניה של אלה טם קבוצותיו! את למזג

המערבית.
 התעמלות, התאבקות, קלה, אתלטיקה ••

 מלזזמת־חמטז, שייט, חתירה, הוק״, נדורנל,
 כדורסל, רכיבה, קליעה, כחרמים, #וחייה,
ספורט. מפגני

 ללא וסבק) יין (כולל מזונות עמהם להביא
 ההזנה ריכוז שהובטח כיון אך מכם. תשלום
 מטבח יותר עמו להביא לא צוות כל ״תבקש

לתבלי ומומחה מייעץ יהיה שתפקידו אחד
צווחו. לאנשי המותרים נים

 במזונותיהם. בושים הפיניים המארחים אין
 העתידים הספורטאים לנוחיות מפרטים הם

 זאת ממיינים ברשותם, הנמצא את לבקרם
 נקניקיות, חלב, מוצרי :סוגים שלושה לפי

 לחם, מצויינים; ועוף חזיר עגל. בשר ביצים,
 למדי! טובים וגלידה אדמה תפוחי דייסות,

בינוניים. ופירות ירקת וכבש, בקר בשר
 תקופת כל עבור יושכרו האיצטד מקומות
 בשמונה תימכרנה וכרטיסיות האולימפידה

גרשים) 30 עד לירות (משתי שונים מחירים

במקו כרטיסיות של מצומצם מספר עם יחד
 הכר־ לירות 5 עד שתעלינה נבחרים, מות

טיסיד*
 ויצוין ההתחרויות תאריך ישא כרטיס כל

 את מכוונים) ומחוגים מצוייר שעון (בעזרת
 דיסקוס, זורק כגון מתאימה׳ תמונה השעה.
 תישא זאת מלבד ההופעה. אופי את תציין

 מקום יסומן בה האיצטד, מפת הכרטיסיה
 מטעם הראשון באיסור בכך שיזכה הצופה,

 יותר לא איש הפיניים: הספורט שלטונות
 או מסחר למטרות התחרויות את לצלם

פרסום.

משקלזת הרמת
ר *כ נורא קמו

 מר לתחרויות שמשון מנון התכונן כאשר
מועמ לאסוף הצליח ולא כמעט 1950 ישראל

התח־ מארגן הוכרח ,1951 השנה, אולם דים.

מועמ מאות בין לבחור הלפרין, רפאל רדות,
דים.

 הופיע המועמדים בין ללב. מזיק לא
 יום אוחו בבוקר עוד שהטיף התעמלות מורה
 המשקלות. הרמת תורת נגד תלמידיו לפני

 שלו הגוף פיתוח ששיטת הלפרין, רפאל אך
 לשינויי התרגל כבר בלעג, בתיקלה נדחתה
 שהובאו הטענות שאר בין המבינים. דעות

 מענת גם הופרכה אימונו לשיטת כהתנגדות
 אינה המשקלות הרמת כי הוכח הגופני. הנזק

שברים. גורמת אינה ללב, מזיקה
הפ ארעו המכון קיים בהם השנתיים משך

 אנדר טוביה של מקרהו ביניהן רבות, תעות
 יפו, בכיבוש שנפצע אצ׳׳ל איש ,24ה־ בן

משנה יותר שכב ברגלו, צרור ידי על נפגע

 כיון מריפויו נואשו הרומאים חולים. בבתי
 סנטימטר 12ב־ קצרה היתה הפגועה שהרגל
 הברך. כיפוף את שמנע דבר הבריאה, מהרגל

 את רפאו במכון ומרוכזים מגמתיים אימונים
 של השניה בדוגמה לתחר המרבה אנדר,

וחצי. 14 בן סבירי צדוק המכון, הצלחת
 הציג ונכלם מבויש אחיו, עם בא סבידי

 הרופא כי להסביר לאחיו נתן רופא. פתקת
 ישר יהיה שצדוק כדי משהו ״לעשות מבקש

 סבל לגב נוסף נורא״. קמור גב בעל ולא
 וחוסר שטוח חזה גרועה, מיציבה סבירי

 48ב־ החזה רחב אימונים שנת לאחר משקל.
 16ב־ עלה המשקל ),106ל־ 58(מ־ סנטימטר

^67ל־ 51(מ־ ק״ג

המ מתאמני 150 נציגי יתחרו שבוע בעוד
יש נדו־ התואר להשגת 45 עד 14 בני כון׳

אק ותרגילי משקלות בהרמת שיאים ראל,
שלושה הוזמנו יעיל שיפוט לווידוא רובטיקה.

 ז ספודם מומחה בניהה מאיר — שופטים
 לשעבר שדד״ ויצחק !רופא פריי, מאיר ד״ד

מק משקלות ומרים פלמ׳׳ח מפקד רמסד״ל,
צועי.

חד 31*׳ מן :מיו ד
 המועמדים אחד הוא וחצי, 24 הלמן, ראובן

 שיאים, להשגת ביותר הרבים הסיכויים בעלי
 והמשופם השחרחר הבחור המשקלות. בהרמת

 מטר. 1.70 :הבינוני גובהו למרות ביותר חזק
העב הקצרנידת חלוצת ובן תל־אביב יליד

 העברית, הרוקחות ומיסד הלמן, הניד, ריות׳
 באליפויות 17 בגיל כבר ד׳צטיין הלמן, דוד

 14( כדורברזל הדיפת כוח, ותרגילי המכבי
 כידון והטלת מטר) 42( דיסקוס זריקת מטר>

מטר). 49(
הצ הלוחמת, היהודית לחטיבה כשהתגייס

 הד,ודפים משובח היד, כדרברזל, בהדיפת טיין
 זבד, התיכון, במזרח הבריטים החיילים בין

 אהרן הבריגדיר מתנת מוזהב, נובע בעט
בכדו הצטיינותו עקב החי״ל. מפקד בנימין,

במצ החטיבה, בשליחות ביקר, ורוגבי רגל
וגרמניה. הולנד צרפת, מלטה, רים׳

 עבד להדרכה, קורסים עבר שיחרורו אחר
 אימנה הספורטיבית פעילותו אך בנהגות.

 בתל- נשמעו כאשר רטן. :מיוחד לג׳וב אותו
 ממית הופיעה הראשונות, ההתפוצצויות אביב
לג אותו הביאה הירקון, ברחוב הלמן לבית

 למרחקים רימונים הטלת :תפקידו בולות•
מטר. 75 עד לפעמים מקסימליים,

 קבוצת אירגן ספורט, מדריך שימש בצבא
 זהב מדליות ורכש כדורסל קבוצת כדורגל,

 את שסיים לאחר חילו. של הספורט ביום
 ספורט כמדריך למשטרה התגייס שירותו,

 מדליות בחמש שזכר. אחר הארצי. במטה
 הכללי, מהמפקח מיוחד וגביע המשטרה ביום

להר התמסר המצטיין, כאתלט סחר, יחזקאל
 התלים שמשון, במכון הדריך משקלות, מת

 צאתו לפני בארץ משקלות בהרמת להצטיין
הלסינקי. לאולימפידת

כדורגל
ל פ ר לונד־ו!■ ע
 לנסוע יכלה לא תל־אביב הפועל קבוצת

 ארסנל עם משחקיה לשלושת ללונדון, לבדה
 המקומיות. הקבוצות טובת יונייטד. ומנצ׳סטר

 לחזק ביקשה לפיכך מדי. חלשה היתד, היא
 תל- מכבי שחקני בשלושה קבוצתה את

 תל־אביב ממכבי־רחובות. אחד שחקן אביב,
 התנגד, מכבי מרכז אך מיד, נענו ורחובות

 כי סוברים שהחלו שחקניו בין לרוגז הביא
האפ חוסר בגלל לד,שאלתם מתנגד המרכז
 משחקים. שאינם מלווים מספר לשלוח שרות

הועל בהם נוספים, סרק ויכוחי לאחר אך
שי את יאפשרו לא הנוטעים כי הטענה תה

 הסכימו הגביע, במשחקי קבוצותיהם תוף
באר מוגברת הפועל, וקבוצת הגורמים כל

היש השמש את החליפה מכבי, שחקני בעה
לונדוני. בערפל ראלית

הדפרין ורפאל שדה יצחק
פלמ״זז מפקד אצ״ל, פצוע

 במורד. דרגת )26 ! האסיר לרגלי ענויים כלי )24
 )30 !אדם בידי שנעשתה גבעה )28 !גבוהה
 )31 !אוניגין יבגני בעל נערץ, רוסי משודר
 אימפורט! )34 לרגל! מלבוש )33 עדין! שאינו

 קול )40 !מעורר משקד. )39 :לקקנית חיד, )35
 קבוצת )44 !מאות עשר )42 !מעט )41 !חוזר

 יופי! )48 !קפוא גשם )47 !יד חסר )45 !דבורים
 ביתא באלפא אות )54 !סימן )52 !מוהר )50

העברית.

המלא) הכתיב מתכונת עפ״י (ערוך

( ! : ן ז ו א  מסדר! )6 בוסר! תאנת )4 ! רקיע מ
 בעל )13 !עץ בגין )11 ! ישראלית מפלגה )10

 משמש )14 ! כמוך״ לרעך ״ואהבת — הפתגם
זיווג! )18 או״ם! פקיד )17 פומבי! )15 למאור!

 )25 !משכורת )23 !וקשה שחור עץ דין )20
 !זכרון מצבת )29 !מעדר )27 !אחות לו שיש

 בת )32 !כחוק לו נשואה שאינה איש אשת )30
 )36 ! כפול )35 !גמדים בין שחיה אגדתית מלך
 אשור מלך שליח )38 !דתי מנהיג )37 !רעל

 י״ח), ב׳ (מלכים ירושלים תושבי ידי את להרפות
 ! זיק )45 !ותג תג לכל לבו שם )43 ! שער )41
 )51 :חיל־נשים )49 !קטנה בלקנית מדינה )46

 דרוס־ דוקטטור )53 !מכאוב יוסיף יוסיף...
 של גדולה שחקנית )55 תיכף! )54 אמריקאי!
נשים. לבוש )57 ! מספיק )56 !ד,קמרי התיאטרון

: ך נ ו א  משמש )2 !מזיתים המופק נוזל מ
 מקוד. )3 !הקיטור כח משוללת הספינה להנעת

 איבר )7 !דיביזיה )5 !ביתי בעל־חי )4 מים:
 כלי )9 :רע אחול )8 :ואכילה לדבור המשמש

 השיטה עפ״י הפועלת מכולת חנות )11 !קבול
 ויפה־ טובה אגדתית מכשפה )12 : הקואופרטיבית

: עמודים שגי )19 1 שטות )16 : גורל )15 : פיה
;ב... עיניו החכם )22 :לוחם חלוצי נוער )21

רון ת שברו כ )631 ת
: ן ז ו א !בובה )10 !ארמדה )5 :מסכן )1 מ

! )14 זול! )12  )19 שן: )18 כושי: )16 ון
 )24 : נפח )23 !בלו )22 ! מרקם קרל )21 אחאב;

דרקון! )31:לול )30 !כים )27 : הכנעה )25:רי
ע: )36 יום: )35 רם! )33  מקארתר: )38 גז
 )44 :רע )43 :דואר )41 :וי )40 :שריר )39

מנשר. )49 ;פסנתר )48 !נגמר )46 :גוץ
!רז )6 :גבו )4 :כוכב )3 סב! )2 :ך נ ו א מ

השקפה! )11 מואב: )9 דל: )8 מוזמביק: )7
 ! שקר )18 !ירה )17 :נחלה )15 :גנסין )13
 !כרם )27 !נוטריון )26 :נעל )23 !אוכל )20
:נזיר )32 !דורון )31 :ארמון )29 :סוגר )28
 !שרמן )39 :ערער )37 :יוד )35 !מק״י )34
רש. )47 :פת )45 גם: )44 !אגם )42
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