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 ישראליים ספורסאים 2a יצאו שבוע לפני

 יצא השבוע בהלסינקי. 15ה־ לאולינזפיידח
 ק״מ כ־ססג הנמצאת אולימפ, משפלת יווני רץ

הצ הלסינקי אל כשפניו לאתונה, דרומית
פונית.

תו מידי שן רצים, מאות יעבירו רץ או  מ
 הלפיד את ליולי, 19ה־ עד הבאים, השבועיים
ה, יוון, פני על האולימפי  הונגריה, יוגוסלבי
וש דניה גרמניה, ־ פולין, צ׳כיח, אוסטריה,

 תעלת את בסירה, מים פעמיים (בעוברם בדיה
 דניה שבין הסונד מיצר ואת היוונית קורינת

ושבדיה).

תיו על• ר1
 האולימפ שפלת הוזכרה שנה 2728 לפני

המ הספורט למשחקי מפגש כמקום לראשונה
 המיתולוגיה בערפל לוטה שיסודם סורתיים
הצ הספירה לפני 776 ליולי 22ב־ היוונית.

 • צטאד בריצת קורייבום, יווני, צעיר טיין
 לאל עבדו בה האולימפ, בשפלת מטר) 61(כ־

 כיום, זית. עלי זר של בפרס וזכה ציאוס,
 של היחיד פרסו הנצחון כבוד היה אז כן

 הרעיפו מולדתו בעיר (אך האולימפי המנצח
וכבודים). ערך יקרות מתנות עליו

 מדי האולימפיידות נערכו שנה מאותה
 ואחר אחד יום לראשונה ארכו שנים, ארבע

שהת מלידה יוונים רק ימים. וחמשה שלושה
 הותרו המפגש לפני חדשים עשרה משך אמנו

באת השונים, למרחקים בריצות להשתתף
 ובאג־ בהאבקות למקצועותיה, הקלה לטיקה

 המרכבית במרוצי הנשק, נושאי בריצת רוף,
הרכיבה. ובתחרויות

ורופאי□ פילוםופ־ם נשי□.
 ל- אזורי־עור המשתתפים חגרו לראשונה

 ערומים. הופיעו עליהם, ויתרו אחר מתניהם.
 לא כבודם את שאבדו ואנשים עבדים זרים,

נפ הנשים גם במשחקים. להשתתף הורשו
האו במשחקים חלק לקחת הורשו לא סלו׳

 נשית, אולימפיידה עריכת :נקמתן לימפיים.
החמי באולימפיידה ,1912ב־ (רק ההיריאיי

לראשונה). נשים הופיעו בשטוקהולם, שית
 סבל את שגינו יוונים ורופאים פילוסופים

 לאוליפד שהתכוננו לאתלטים שנגרם היתר
 שהתגאו ביוון מדינות היו כי נבוזו פיידות

בק מאשר במשחקים אזרחיהן בנצחון יותר
האולימפי). המפגש בימי (שפסקו רבות

 ד,משהקים הגיעו הבאות השנים 300 משך
 גם התנוונו יוון תרבות התנוונות עם לשיאם,

לס 393 בשנת סופית שבוטלו ער המשחקים,
 תאודוסיאוס הרומי הקיסר בצו פירה׳

הראשון.
שה יונ•□ ואלפי עיגולי□ תמ

 לתקן מישהו התעורר שנה 1500 כעבור רק
 צרפתי בארון זה היה האולימפי. המעוות את

 וחסיד פדגוג דה־קוברטין, סייר )׳34( צעיר
הרא האולימפיידה את שיזם הגופני, החינוך

 בחר שלסיסמתה 1896ב־ (המחודשת) שונה
 ! גבוה יותר !מהר ״יותר הרומי במשפט

!״ חזק יותר
 האולימפי הדגל את קבע גם דה־קוברטין

 שהשתתפו האומות 12 דגלי מעל שהתנופף
 כמחמאה שנערכה, הראשונה באולימפיידה

 נשא הלבן הרקע בעל הדגל באתונה. ליוונים,
 את המסמנים בזה זה שלובים עיגולים חמשה
: העיגולים צבעי תבל. חלקי חמשת אחדות

לאפרי שחור לאירופה, כחול לאסיה, צהוב
לאוסטרליה. וירוק לאמריקה אדום קה,

 צופים אלפי הצטופפו 1896 לאפריל בששי
 שהוקם הלבן השיש עשוי אתונה באיצטד
 בהופעותיהם חזו המאורע, לכבוד במיוחד

 המשחקים נערכו מאז המשתתפים. 294 של
 מסתובבות המשלחות כשכל שנים ארבע מדי

 הספורטאים אחד במסלול, המשחקים בפתיחת
כולם בשם האולימפית השבועה את נשבע

 המפגשים שבעה שאר פעמיים. האולימפיידה
 וארצות- אירופה : (לדייק תבל פני על פוזרו

 לא שהמשחקים למרות האפשר. ככל הברית)
 השנים נחשבו במועדם פעמים שלוש נערכו
 כך אולימפיידה. כשנות 1944ו־ 1940 ,1916

 למרות 15,־ד באולימפיידה פותחת שהלסינקי
משחקים. 11 רק שהתקיימו

 1900ב־ בפריס נערכה השנייה האולימפיידה
במירוץ תיאמו, לחם, מחלק נער זכה ובה

האיצטד, נקרא זו מרחק יחידת שס עי *

המרב הצופים מגדר
ל כסמל יונים אלפי משחררים והספורטאים

 העמים. בין הספורטאית האחווה יליד שלום
העו המלחמות שנות היו הכלל מן יוצאות
 התקיימו לא בהן )1944ו־ 1940 ,1916( למיות

אולימפיים. משחקים
ה כ ל מ ה ה כ כ ת חי הרץ א

את לארח בכבוד זכו ופריס לונדון רק

הלסינקי כאיצטד זי
פריס. חומות סביב המילין 25 בן המרתון

 התקיימה ,1904ב־ השלישית, האולימפיידד,
 האמריקאית. לואיס בסם. הבינלאומי ביריד
או משלחות בעלות שאנגליה*וצרפת, כיוון

 הראשונים, המפגשים בשני חזקות לימפיות
מוגבל. ארצי אופי לאולימפיידה היה נעדרו

 או־ כל של העניין מוקד המרתון, בריצת
10 אמריקאים, 17( איש 31 פתחו לימפיידה,

 כושים שני מהם אפריקאים, דרום 3 יוונים,
 י. 4ו האמריקאי, המנצח אולם אחד). וקובאי
 אחר, אמריקאי המלא. בכבודו זכה לא היקס׳

 האחרון. בקטע היקם את הקדים לורץ, פ.
הח בהמצאה השתמש שלורץ כשנתגלה רק

 טרחת לעצמו לחסוך כדי המכונית. דשה.
 ד׳יקס. של כבודו הושב מילין 11 משך ריצה
האתלטים. מהתאחדות גורש לורץ
בלונ ו908ב־ הרביעית, באולימפיידה גם
 בזכות ראשון מקום המרתון מרוץ תפס דון,

 שהגיע פייטרי, דורנדו ׳23בן איטלקי צעיר
 ב85ו־ מיל 26 של במרחק )75 (ב־ן ראשון

 ו־נווד ארמון בין שהפריד ק״מ) 42(כ־ יארד
 אולם באיצטד. השביעי, אדוארד המלך, לתא

 ובמכנסי הלבנה בגופייתו האיטלקי בהגיע
 רץ הוא כוחותיו, אזלו לאיצסד שלו הארגמן

תחתיו. וכרע נכון הלא לכיוון
 על לקום לפייטרי עזרו רחמניים סדרנים

 הוא זאת. אחר בזאת פעמים שלוש רגליו
 העזרה. הגשת בגלל נפסל אך ראשון הגיע

 את חיבקה התאפקה, לא אלכסנדרה המלכה
זהב. גביע לו והעניקה האיטלקי הרץ

ם, □ הגרמני ת פא ח א
 בשטוק־ נערכה החמישית האולימפיידה

 ב־ וד,שביעית 1912ב־ שבדיה, בירת הולם,
 שהששית (אחר 1920ב־ הבלגית אנטוורפן

 אך בברלין, 1916ב־ להתקיים צריכה היתה
 לבלגיה הועברה המלחמה, מפאת נדחתה
הגרמני). מהכיבוש שסבלה

 בפאריס. היתד. השמינית האולימפיידה
 ההולדנית, באמססרדאם התשיעית ,1924ב־

האמרי אנג׳לם בלום )1932( העשירית ,1928
ניצ בה הנאצית בברלין 1936ב־ 11,־וד קאית

בתול היחידה בפעם הגרמנית המשלחת חה
ה המשלחת את האולימפיים המשחקים דות

 האולימפיים המשחקים כל מנצחת אמריקאית,
י. ברלין ואחרי לפני

ת ח ל ש ך מאחזר• מ ס מ ה
 12ד,־ האולימפיידה התקיימה כמעט 1940ב־

 התנצלו היפאנים אולם יפאן. בירת בטוקיו
 מד,מעמסה לשחררם ביקשו האחרון, ברגע

 הוח־ ההכנות. את לבצע טכנית יכולת מחוסר
 בירח להלסינקי האולימפיידה את להעביר לם

 מלחמת פרצה אז אולם הצפונית. פינלנד
 .1944ל־ נדחתה והאולימפיידה פינלנד־רוסיה

 להפצצות נתונה שהיתר, 1944 של לונדון אך
 רות במצב היתה לא 2וי־ הרקטות פצצות

י 13,־ד האולימפיידה את קיימה לא אולימפי,
הת ,1948ב־ מכן׳ לאחר שנים ארבע רק
 מנת על ספורטאים 4000מ־ למעלה כנסו

 הקדימו. זכות בעלת הלסינקי בלונדון. לתחר
 המלחמה. כתוצאת מדי הרוסה עדיין היתד,

הכבוד. את לדחות ביקשה
 באיחור בהלסינקי, החודש תיפתח כאשר

 ולא 15ה־ (אמנם האולימפיידה שנה, 12 של
 חזקה משלחת האומות 60 בין תבלום )12ד׳־

המש שנד. 40 זד, מארצה הראשונה מאד,
 מסך את היוצאת הרוסית הנבחרת : לחת

 לקחת כדי המהפכה מאז לראשונה הברזל
האולימפיים. במשחקים חלק

 פרטים. רק באולימפיידה מתחרים למעשה •
ה למדינות נקודות *חישוב של השיטה  אינ

רט ילידת היא רשמית, תיהספו תונו המח עי
שון, למקום נקודות שלוש שבת  שתיים רא

לשלישי. אחת לשני,

j n ם ־ ש
חרוו׳□ גוסר: כשרון

הנ רשיון את החרים תנועה ששוטר אחר
 רמטכל דורי, יעקב רכ־אלוף לש היגה

 בגלל הטכניון, מנהל שהפך העצמאות מלחמת
 את לקרא רב־האלוף, נתפנה בשבת, נסיעה

 הספר: שלו. הראשון העצמאות מלחמת ספר
ג׳ימי. על מספרים חברים

 וייספיש, לייכדה נטורי־קרתא, מנהיג
ק סיפון על לאנגליה שיצא  בילה לא קדמה א/

 האשים מארוקו, יוצא אחר, יורד בנעימים.
הל בידי שביו בשעת בהלשנה וייספיש את

מח כמה להריגת כאילו שהביא דבר גיון,
 להטיל הנוקמן המארוקאי של איומו אך בריו•

התער בזכות התממש לא למים וייספיש את
רב־החובל. בות

הר (בגמנסיה והתלמוד ההיסטוריה מורה
הכנסת יושב־ראש סגן שהפך תל־אביב) צליה,

הש גילה כורג, ידסןד ד׳׳ר הבריאות, ושר
 לחבר חרוזים. כתבית : נוסף כישרון בוע

 אל פזמון־ביקורת ששיגר המזרחי הפועל
בפז בורג השיב ,11,־ד ועירתה לקראת בורג
: הוא אף מון

יקר, חבר
קר. בי באמת
פזמונך, קראתי

 תמהונך אשר
 הבעת בו

הודעת. וכן
 לך תודתי

 ישלח השם
 ולך לתנועה

וברכה. כבוד

המש קצין את הרגו הלגיון שצלפי שעה
 ראדיו בישר לוי, אברהם שני מפקח טרה

 של האמתית זהותו על מרעיש גילוי באגדאד
 היה לא העיראקית התחנה לדברי ההרוג.
יש משטרת של הכללית מפקחה אלא ההרוג

 לסיור כאילו שיצא סהר, יחזקאל ראל,
של טעותו בטעות. הגבול את ועבר גבולות

 המפקח נמצא שבוע אותו באגדאד: ראויו
 מפקחים עשרות כמר, עוד עם יחד סהר הכללי
 משסרות של הבינלאומית בועידה כללים

שבדיה• בירת בשטוקהולם,
שפתון: גוון ה ה ד ש ת־ תו

 שגרירה גילה סקרנית עיתונאית לשאלת
 אנדריי בלונדון, ברית־המועצות של החדש

יו תכשירי על מעניינים פרסים גרומיקו,
 בשלושה מותרים שפתונים :סובייטיים פי

 לכת־צפורניים וגזר), תות־שדה (אדום, גוונים
הסוביי בבשמים היקר בלבד. לאדום מוגבלת

 דומה־ בבקבוק הנתון הקרמלין בושם : טיים
מגדל.

 את הגדילה ברגמן שאינגריד שעה
 תאומות זוג ילדה ילדים, לארבעה משפחתה

בית על עטו רדסליגי, רוברטו לבעלה
 עיתונאים עשרות ילדה, בו הרומאי ד,חולים

 הפרחים זרי בין שהסיקו העובדות
 כהות הבנות שתי : בבית־ד,חולים שהתערמו

 איזא' תיקראנה לאב, דומות והשער העיניים
השת בן רוברטו אחיה בקשת (לפי גלה

 וחצי 3 שקלה איזאבלה ואימריד. יים)
-4 — אינגריד העולם, לאויר בצאתה ק״ג

גיל האמריקאי הסינאס של הבטחון ועדת
הא בפימנון(המסכל ביורוקרטית. עובדה תה

 ואדמירלים גנראלים 361 מועסקים מריקאי)
 השיא ממספר פחות 36ב״ רק מסה, בתפקידי

השנייה• העולם מלחמת של
 האמריקאי והקונגרס הסינאם התפזר לפני
 סגן ברקליי, אלבז גילה הבחירות לפגרת
 מספרים כמה הסינאט, ויושב-ראש הנשיא

 מפי שיצאו הממוצע המלים מספר מחכימים.
 : האחרונה השנה משך מהסנאטורים אחד כל

 הקונגרס: מאנשי אחד לכל הממוצע אלף. 125
20700 .*

 עתה זה שחזר קוק, ברגסון) (פיטר הלל
חב לייסד כדי באמריקה ששהה אחרי לארץ

 ישר בשובו ונתקל בישראל, השקעות רת
 המנוח, ידידו דברי את ציטט התנועה׳ בחוקי
ר הצייר תו ר ק, א  .במלחמה : שאמר שי

ד אלוהים בצד אני והדת, אלוהים בין

הזה. העולם של בנליון הסלים כמספר *
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