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עול■״ הוטדידיס על .הביטו
 הכניסות את לחסום נאלצו שוטרים 15
 חסרי שרירים, בעלי צעירים מאות בפד

 אוהל־שס לאולם להתפרץ שרצו ברסיסים,
 המקצועי (הצעיר, ישראל מרי נבחרו בז

.1951 והמבער)
 חצי של (באיחור התצוגה נפתחה כאשר

 ילדים עשרות איש, אלפיים בה צפו מעה)
 שנתלו ומאות הבמה שולי ליד שהצסופפו

רמ שד ניצבו הבמה על האולם. באשנבי
 חזו וויצמן, הרצל תמונות הציצו קולים׳
משקלות. הרמת בפלאי

 חטיפה (לחיצה, ההרמה שיטות בשלוש
 הלמן ראובן במיוחד הצטיין ודחיפה)
 ק״ג 120 משקל שהרים )724 הזה (העולם

הל לאולימפיידת מועמד הפך בדחיפה,
סינקי.
 קטנה, קרשים לבמת הזרקורים כוונו אחר

בול כשהם זה, אחר בזה התייצפו, עליה
 המועמדים 16 הצהוב, המסך רקע על טים
 (רפאל 1ו־ למבוגר 10 הצעיר, ישראל למר

מת לו נמצאו שלא המפעל, יוזם הלפרין,
המקצועי. ישראל למר חרים)

 גילוי חזה, הרחבת שרירים, הבלטות
 עם יחד וצוואר גב ידיים, רגליים, שרירי
 בקבוק רבע במריחת (שסוייע צללים משחק

 למרות המועמדים את בררו (לתינוק) שמן
וסגניהם.
״הראש את -הרם  למר חברים צעקו !

 והמלא הצר האולם בחום שהזיע אחד, עמד
 השרירים על הביטו לכם, איכפת ״מה קהל.
התשובה. היתד. ״1 שלי

 הל־ רפאל החליט השופטים להחלטת עד
גמי תרגילי ביצע :כוחו את להראות פרין
 התם משקפיו), את שהסיר (אחר וכוח שות

 כשהוא בעקביו, ק״ג 122 משקל לבסוף
גבו. על שוכב

 הגביעים, כן אל ניגש שדה צחק אלוף
 ישראל למר הגישם ,11ה־ מבין שלושה בחר

 ב־ שזכה וחצי, 17 קרקו, אברהם הצעיר,
 טוביה המבוגר, ישראל למר נקודות, 188

 (אחר נקודות 200ב־ שזכה וחצי, 18 נפתלי,
 הצעיר ישראל מר הקודם, מכסו שירד
 רפאל — המקצועי ישראל ולמר ),1950

 לנושאי האחרון להיות שהחליט הלפתן
יריבים׳ בהעדר התואר,

כדורסל
נסחב היחיד הכדור ג□

 דרומה לתל־א־תש, העולה הסיבוב בדרך
 בסיון הי׳׳ט בוקר עלות עם הופיעו ליפו,

 ה־ כתת :התוצאה משורידם. מספר תש״ח
העי הרמונים רסיסי נעזבה. נותקה, מקלענים

המנות — שהתחוללה הגבורה פרשת על דו
 לא ; גופיתיהם על הרמונים את פוצצו קים

שריד. גם מהם נותר
הרחובו דניאלי עמוס היה הפלוגה מפקד

 היה דאבש ולבבי. טוב חסון, קומה, גבה תי.
 גבר ״גוף הגבוהה. קומתו שום על כגויו

 עליו אמרו — ילד״ של ופרצוף בן־חיל
הרחו המכבי סניף חבת את באמנו משראוהו

 הדרום, בנבחרת ובשחקו בכדורסל, בותי
בסל. הכדורים את שותל ממש כשהוא

 הד חניכיו כבים. היתה התרנגולת
תל בכדור, מצוידים היו לא בכדורסל עיתם

 מצוידים היו הם — שיסות־משחק בושות,
 להקלע ניתן הרצון אין עוד וכל ברצון.

 הושג הוא ציוד. להשיג עליהם היה לסל,
 מלאו תחילה סחיבות. — הרגילות בדרכים

 עיקר לימונים. אחר בקבוקים, התפקיד אח
וההג מלא־ההפתעות, מהנשף היו ההכנסות

 של הרנגולתו — ההגרלה מסמר בו. רלה
 מספרה עם הפתקה אשר המשחקים, אחד

 ;הצליח הנסיון הראשון. מהרגע בכיסו היתד,
 — לקבוצה שם נקבע ;וכדור גופיות נקנו

עמום. מכבי
 תמיכה ללא חלפו. הטובים החדשים אך
 גם האמונים. הופסקו המקומי מהועד וסיוע

 ד,קביו־ לפיזור חשש היה נסחב. היחיד הכדור
 ברא־ 1936 לשנתון מסעל על נודע ואז צד״

 אשר יותר, צעירה חטישיד. נבחרה שון־לציון.
רא הופעת־פומבי זו היתד. שחקניה לרוב

 הקבר החליסה — ד׳ להשתתף ״העיקר שונה.
 בסקת והתבוננה בשנה־שנתיים הבוגרת צד,
 — התוצאה תלמידיה. במשחק ודאגה נוח

גביע.
לא ״אם כדורים. כחירות, תמורת

׳בעצמנו נתמוך — בנו תומכים ׳  הוחלט. !
 ממשלת הופלה הקבוצה עבור במיוחד כאילו

 עבודת־ פרי חדשות• בחירות נערכו ישראל,
 ס כדורי שלשה — ולילות יפים של בחירות

 גררה ברוכה יזמה ולרמה. לאמונים שיבה
נבחרות על ונצחונות משחקים בעקבותיה

726 מס׳ הזר!״ ״ויעולס

 והופעה ובתי־בפר משקים נבחרות צבאיות,
במשחקים. סדירה

 רחד נוער חוג סביבה ריכזה עמום קבוצת
״חמי רב. בעיר מעריציה וקהל ניכר, בותי
 יצחק־נתן־גבי־יצחק־עוזי, — הקדושים״ שיית
 ם״מ, 185ל־ מגיע בהם הצעיר גובה אשר
 ברוח במשחקים ההצלחה עיקר את תולה

 השעשוע מענין. חיים והווי ועליזה בריאה
 כנויי הוא הכדורסל מלבד עליהם, האהוב
הו בה הקופים, עונת לאחר הדדיים. חיבה
 וקופא, קירד קופיף, שימפנזה, גורילה, פיעו
 הוליבו־ כוכבות הכדורסל מגרש על נראו
 וי־ אסתר גרדנד, אוה גריבל, כבטי דיות

ליאמס.
אשת נגמר עמוס מגן על הכדורסל מפעל

מש נסתיים לא החשכה לרגל ענין. מלא קד
 שניה בהארכה תיקו מצב ולאחר הגמר, חק

 ת״א מכבי בין המגן החזקת עונת נחלקה
ור״ג.
 החליטו השנה כנות. של חיוכים גם
עבו לבדם. המפעל את לארגן הקבוצה חברי

 משך מזנון אהל הקמת אפשרה שבועיים דת
השח נהנו וכריכים משקאות ומלבד היום, כל

 בנות־ד.קבוצד, של מחיוכיה,ן אף והקהל קנים
 לתר־ קץ שימת :השניה המטרה המוכרות.

המאל המפעלים, בכל השחקנים בגילי מיות
 מהם גדולים עם לתחרות הקבוצה את צים

המת גיל קביעת למרות כי שנים. במספר
 וחי־ בוגרים הופיעו ,1934 שנתון כבני חרים
למשחקים. לים

 את ,13:34 ב׳ נתניה את שנצחו אחרי
 שחקני עלו ,8:15 ר״ג ואת 12:15 רחובות

 מאבק לאחר היו, יריביהם לגמר. הצפון נילי
 ,12:8 ירושלים ע״י שנוצחו חיפד״ בני קשה,

ת״א. ב.מ.ע. ועל ,10: 26 נתניה על גברו אך
 ובמשחק לגמר, עלו לא ור״ג ירושלים

ברא החיפאים, על התל־אביביים גברו הגמר
 ,16:19 בתוצאות ״סויל״ ראובן של שותו
הנאה. במגן וזכו

הסד׳□ סנאי מסו!
 הפועל כדורסלני להצלחות קנאה מלאת

 תל־אביב, מבכי קבוצת פתחה באירופה•
המ הקבוצות אחת לאחרונה עד שהיתר.
 להחזיר מזהיר במסע בארץ, והחזקות הירות

 מספר לרכוש : המטרה לעצמה. ד,עטרת את
 קליגר, נוח הכריז האפשר. ככל רב סלים

 :השחקנים לפני הכדורסל, מחלקת מזכיר
 מלאכת את יודעים שאתם להראות ״עליכם
בוריה״. על לסל הקליעה

 הראשון הקרבן השתחל. לא הכדור
 קפה ליד הכדורסל מגרש טבריה. מכבי היה
 חובבי טבריינים המון מלא היוזם של לידו

 קבוצתם גדולה׳ היתה אכזבתם אך כדורסל,
אונים. חסרת היתה

עפ וזכריה ההונגרי רלף שניאור, אברהם
 צד מכל הסל אל קלעו והגבוה השחור רי

 לא הם אולם .30:146ל־ התוצאה את והעלו
ה את ניצחו לחיפה, מהרו בכך, הסתפקו

.29:81 המקומית קבוצה
 מכבי על נצחון גם הוסיפו המסע בהמשך

 — יותר קטנה בתוצאה הפעם אך הצפון,
ה שאפו המשחק כל שמשך למרות .31:80
 שיתף לא הסלים מאזן את להעלות קלעים
יהו המאמן, לסל. נכנס לא פעולה, הכדור

 שניצחון ס בי חוש אתם ״מה :כעם רוזין, שע
ז״ הכל זה טבריה מכבי על

 ויינר •(קנבוס) יהודה עזר. לא זה גם אך
פגיעותיו עשרות ומכל וזרק זרק הצעיר

 את הפוטלים באולינופידת ניצח הפועל *
 קבוצת ואת 27:67 צרפת את ו, 0:87 הולנד

•22:112 הולנד, פוסובאקאן,

 אולם הסל. בטבעת אחד כדור רק השתחל
הס הפרש בהיות הסיום, לפני דקות שבע
 והגדילה מרץ הקבוצה התמלאה מועט, לים
היתרון. את

ף1אגר
מיליון ורבע אלוד תואר
כתר את הפסיד רובינזון ריי שוגר כאשר

 בלונדון בינוני למשקל העולם אליפות
נתעור חדשיים, לפני טורפין, רנדי לבריטי

 (שהוא רובינזון הזדקן האם :השאלה רה
החו נצמופפו כאשר י בזירה מהופיע )31 בן
 הפולו במגרש התאגרפות חובבי 61.370 דש

שהא למרות התשובה. ניתנה הניריורקי*
 בהתער־ לשעבר אלופם את ביגרו מריקאים

 פק- היו לאחת, שתיים של ביחס בויותיהם,
שג את (כולל נאמנים ובתמים רבים פקנים

 אוליבר סיר בוזאשינגטון, בריטניה ריר
 בכך שבטחו ברכותיו) את שהבתק פרנקם,

רובינזון. את יכה שוב טורפין כי
 כאילו היה נראה התשיעי הסיבוב סוף עם
 כתמיד, תוקפני הבריטים• הפקפקנים צדקו
ב דקרו יתבו•• נגד מרקד רובינזון החל

האי מתגובותיו נסוג מפתיעה, שמאלית
 בהסתייעו בחזרה מקפץ טורפין, של טיות
ה בארבעה ניצח ושמאליות, ימיניות בזרם

אולם נקודות. בסיכום הראשונים סיבובים

 הישנה, קפיציותן את רגליו איבדו שהוא איך
 לתעודתן. הגיעו לא הארוכות שמאליותיו

ל דולאר 1500 תרם הקרב שערב למרות
 בזירה שניספה פלורם, ג׳ורג׳ אלמנת סיוע
אותו. יצילו לא צדקה מעשי גם כי נראה

 צפו ניו־יורק במדינות ערים 11•ב־
ב הקרבות במהלך נוספים חובבים 31.510

בבתי שהותקנו סלויזיה מכשירי אמצעות
קולנוע.

 לזוג מסל : מכנסיים זונות שגי שלבש ••
 בעל שחור זוג הזהב, פסי בעל הישן הכחול
 חדה סלויזיה תמונת לאפשר כדי לבנים פסים
יותר.

 המותרות אוניית לעשות״. או ״למות
מל רב קהל הביאה אליזןוט, קחין האנגלית,

נוס אליהם וקציניה. מלחה מאות ארבע בד
ה המפציץ מק־ארתור, דוגלאם הגנרל פו

ב העולם אלוף שהיה מי לואיס, ג׳ו כושי
 קולנוע וכוכבי צ׳רלס, אזרד כבד, משקל
 אמצעים בעלי מלבד עולם. שם בעלי וזירה
ה בשוק הראשונה לשורה כרסיסים שקנו
הת השביעית בשורה לשבת ונאלצו שחור

 שלא המוזגים, את מסבאות בכמה הקהל קיף
 ״רוצים :הטלויזיה מכשירי את לפתוח רצו

״רובינזון את לראות !
 דחה החמישי, בסיבוב ראוהו, כאשר אולם
 לרובינזון משלם והחל המכות את טורפין

 מגל, במכות ישירות מכות בהחליפו כגמולו.
 בולטת מטרה כשראשו בישירות, מגל מכות

 בסיבוב להתקפה. עבר כתפיו, בין שקוע או
ב לחלוטין! מיוגע רוביזון נראה השביעי

המצב. על טורפין השתלט ובתשיעי שמיני
הע הסיבוב של הראשונות בשניות אך
 הזירה. במרכז היריבים שני התנגשו שירי

 מחבורה קולח דם כשזרם נסוג, רובינזון
השמא לעינו מעל סנטימטר שלושה באורך

ההל בחדר מכן, לאחר רובינזון, אמר לית•
 לעשות״. או למות — היה ״הענין : בשה
 טור־ את זיעזע זרועותיו, בשתי התקיף הוא
 הרצפה על השכיבו ישירה, בימינית פין

נוספת. ישירה בימינית
 לב, באומץ טורפין, קם ספירות תשע אחר
 היה יותר פיקח מתאגרף נוספת. מנה לקבל
 ותוך לזירה מעבר שדד,ר לרובינזון מחכה

 ב־ הבאות הפראיות השניות ואחת שלושים
 25 בו הכה לחבלים, נסמך שוקע, שטורפין

 בו דש בגופו, הכה בסנטרו, קצץ פעמים,
ש רגליו. על נשאר טורפין אולם בראשו.

ה הפריד הסיבוב סיום לפני שניות מונה
הי בין גולדשטיין) ראובן (היהודי שופט
 ריי לשוגר החזיר התחרות, את סיים ריבים׳

(ב בינוני במשקל העולם אלוף תואר את
,דולארים). אלף 230 תוספת

ט פ שו ה . ״ ״ , י י  הגיעה הרעה הידיעה צ
בתגו בוקר. לפנות שלוש בשעה לאנגליה

 לכללי לעג ידי על שהותנו הראשונות, בות
 הכריזו מדי) (הרכים האמריקאים התאגרפות

 הייתי : אומר ״טורפין : העתונים כותרות
 כאשר מכן, לאחר אולם, ״1 להמשיך יכול

 ביומן הקרב את לראות הספיקו הבריטים
צדק״. ״השופט : במקהלה קבעו הקולנוע

 אבל ליחו, נס טרם כי הראה רובינזון
הק ״ההפסקה :קבע שגיאותיו, את בנתחו

 כמד. אחר גילי.״ זהו הקטן העיכוב טנה,
 יגן בהן בארצות־הברית. נוספות תחרויות

 החלים טורפין, עם נוספת ופגישה תוארו על
ל משונה הבאה. בשנה הזירה את לנטוש

 לד החליט ,23ה־ בן טורפין, רנדי גם כי מדי
 לפני טורפין הכריז הוא. אף הזירה את טוש

ב אארוז ברצינות. מתכוון ״אני :עתונאים
אפ כסף כמה לי איכפת לא .1952 ספטמבר

 כל או שיכור־מכות לגמור חצה אינני סיד.
אחר״. שיכור מין

 דולא־ אלף 190ב־ זכה חסנוצח מזרפין *
 חלכו חדולאריס אלף 400 שאר בלבד. ריס

 אלף 800 חסתננוו שחכנסווניחם למארגנים
ם. לארי ו ד

11

רוכינזץ ריי שוגר
31 בן חיה הזקן

גפתלי טוביה הלפרין, רפאל קרקו, אברהם
17 בן היה הצעיר


