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 שם ברמת־גן, ספיבק שבמועדון כת־השחיה
 אל לכניסה לנכים מיוחדים סידורים הותקנו
 להישג הגיע בקביעות, שוחה הוא המים,

חתי בסגנון מטרים 50 שחיית של המרשים
שניות. 56ב־ רה

 קראוס ודויד כהן רפי לבשו שוב השבוע
 באולימפי־ נבחרת־ישראל מדי אלה היו מדים.

 היו הם בארץ. השנה המתקיימת אדת־הנכים
 בנבחרת צה״ל לוחמי של בודדים נציגים

 ששת־ ממלחמת־ היחיד הנכה הוא קראוס זו.
בנבחרת. שנכלל הימים
עוס אינם צה״ל שנכי משום זה היה לא
 היא שאולימפיאדת־הנכים אלא בספורט, קים

להש וזכאים משותקים, אולימפיאדת בעצם
 במערכת־ המשותקים נכים רק בה תתף

 נכים או קטועי־איברים ולא שלהם העצבים
אחר. מסוג

 28 בני המשתתפים, ומאה אלף בתוך
ב הנכים באולימפיאדת המשתתפים מדינות,

(כדור ספורטאיים מקצועות 11ב־ תחרויות
כדו סיוף, משקלות, הרמת פינג־פונג, סל,
דיס זריקת וקשת, בחץ קליעה באולינג, רת,

ו כידון הטלת כדור־ברזל, הדיפת קוס,
 של המשותקים הספורטאים עשויים שהיה),
 פרי — נכבדים בהישגים לזכות ישראל
 הם בישראל. המתקדמת השיקום מלאכת

 משהביאו הישגים יותר הרבה לישראל יביאו
ממכסיקו. שלה הבריאים הספורטאים

חיים דרכי
לשין
. נופל . על.

 ידעה הלשון,״ בידי הם והמוות ״החיים
 ה־ שכונת מוכתר של נכדתו זוהר, זהבה

 סולימאן. אברהם בראשון־לציון, אורפלים
 בידי הלשון כי הוא ידעה לא שהיא מד,

רופא־השיניים.
 זהבה הלכה השיניים. לה כאבו אחד יום

 הזריק ״הוא בלום. מרקו למרפא־השיניים
 כי שן, י7 לנסר והתחיל זריקות שתי לי

 סתימה,״ על־ידי לשניה מחוברת היתד, היא
 הרגש־ ולא וניסר ניסר ״הוא זהבה. סיפרה

 והלכתי השן את לי עקר הוא כאבים. תי
הביתה.״
 והדם הזריקות השפעת כשחלפה בבית,
ניגשה היא זהבה, של מפיה לשטוף המשיך

זוהר קצוצת־לשץ
שן תחת לשון

 כי לה הסתבר אז לועה. את ובחנה למראה
 גם אלא השן את רק ניסר לא מרפא־השיניים

בלימה. על תלויה שנשארה שלה, הלשון את
 קפלן, בבית־החולים מפחדים. הילדים

 את לה לתפור פחדו זהבה, הובהלה לשם
 תרופות קיבלה היא זיהום• מחשש הלשון,

 במשך עזר. לא דבר אבל אנטיביוטיות,
ל ומתחת בכאבי־תופת התפתלה שבועיים

 עוד נמשך סבלה בלוטה. לה צמחה סנטר
כחודשיים.

 ״הלא זהבה. התפלצה לא?״ נורא, ״זה
 לא גם לגמרי הלשון את לי מוריד היה אם

י אותי הזהיר לא אפילו הוא מרגישה. הייתי
 שכת לא כסף גן! הביתה. אותי ושלח

לקחת.״
 עומדת זהבי זלצמן עורך־דין באמצעות

 מרפא־ נגד משפטית תביעה להגיש זהבה
 האסון ״אבל הלשון. את לה שניסר השיניים

 אומדת. היא הלשון,״ אינה שלי גדול הכי
 מפחדים שלי הילדים שעכשיו הוא האסון
לרופא־השיניים.״ ללכת

1*27 הזה העולם

 ליום״, שעונים 10״ מבצע על להכריז גאים הטבעי, ההדרים משקה ״גולדסך יצרני
 — תעשו וכך שווצריים. יד שעוני 10 ביומו יום מדי 15.11.-68מ־ החל יוגרלו בו

 את השלימו בקבוקים, פקקי 5 איספו אשכוליות, ו/או תפוזים ״גולדסך׳ שתו
 וכתובת שם בציון - ושלחו פי...״ טעים והוא צבע אין ״בגולדסן הסיסמא
 הדרים ממשקה תהנו גולדסן. מבצע עבור תל־אביב, 7095 ד. לת. — מלאים

״גולדסך. שי אופנתי יד בשעון לזכות ומאפשרות נפלא
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 ושאלת היטלר, של והפצצותיו לתותחיו מטרה הפכה אנגליה עבר. לכל פלשו הנאצים
בלבד. זמן של כשאלה נראתה :יבושה

 מיוחדים אמצעים של בעזרתם ורק ביותר חמור במצב היתר, אירופה .1942 בשנת זה היה
 לא אשר מיוחדים, לתפקידים מחץ יחידת להקים הרעיון נולד אז הנאצים. את לבלום היה יתן
אפשרית. דרך ובכל מקום בכל בו ולפגוע האויב קוי אל לחדור תוכל ואשר מהו, פחד נדע

 בתי יושבי מפושעים, וכן קנדיים חיילים של ומסודר ממושמע מכוח והורכבה קמה החטיבה
האמריקני. הצבא מיחידות שהוצאו סרבנים וחיילים נוהר

 ולעזרתו פרדריק, רוברט הגנרל על הוטל קרבית מחץ ליחידת זו חבורה להפוך התפקיד
רגילים. מפקדים שני עוד נשלחו זו קלה לא :משימה

 כאשר בת״א, ה״סינרמה״ מסך על אלה בימים לראות ניתן החטיבה של ומעלליה מפקדה את
 קליף מגלמים עוזריו שני של דמותם ואת הולדן ויליאם השחקן ממלא הגנרל תפקיד ת1

' אדוארדס. ווינס ־וברטסון
 לא איש אשר פעולות ביצעה היא הציפיות. כל את מהרה עד עברו החטיבה של הישגיה

 החטיבה ואכן השדים״. ״חטיבת בשם היחידה כונתה הגרמנים בפי לבצען. שניתן זאמין
המלחמה. קץ את קירב אשר קרב בהיסטוריה, ביותר הגדולים הגבורה מקרבות באחד ;שתתפה

 הגנרל ספק ללא הוא פרדריק גנרל כי אמר, צ׳רצ׳יל וינסטון דאז, בריטניה ממשלת ראש
הזמנים. בכל ביותר ־.גדול

בתל־אביב במינרמההשדים״ ..חטיבת


