
אולימפיאדה
לאול־מפ״דה״ רצים ״אנו

חגי לבשו לאולימפיידה היוצאים ראשוני
 הממשלה ראש של הפרידה לברכת ציפו גית,
 התערב ג׳י. בי. אך בקרייה. אשר הנהדר בגנו

 שימליץ שביקשו האולימפי הועד נציגי עם
תשו להלן). (ראה נוספים מלווים שיגור על

*מענייני זה ״אין :ג׳י בי. של בתו ! 
 (הכדורסלנים הספורטאים אל יצא אחר
 הדנית, בקופנהגן מוקדמות לתחרויות שיצאו

לידי מסר האתלטיות) ושתי הקלעים ארבעת
 60 בין להתנוסס העתיד המדינה דגל את הם

בהלסינקי. האומות יגלי
 הנושא חת, נחום המכבי המשלחת ראש

 (הפועל), ז׳יליסט מרדכי עם יחד בראשות
 הועד תולדות את המשלה ראש לפני סקר

 אחרי הראשונה ״הפעם הודיע: האולימפי,
יש ספורטאים משלחת תתיצב שנה אלפיים
 באולימפיידה.״ ראליים

 על הערה כללה הקצרה ג׳י. בי. תשובת
 יעקב ישראל. השם של הספורטאי מוצאו

 שלם לילה שנאבק אחר ישראל בשם זכה
 אלהים עם שרית (״כי עליו והתגבר מלאך עם

ותוכל״). ואנשים
 שוחח לספורטאים, ג׳י. בי. ניגש לבסוף

המאמנים.האמרי עם : בלשונותיהם עמהם
 קלה) (אתליטיקה מונדשיין אירוי קאיים
 האתלטית עם אנגלית׳ (כדורסל) רסקין וטובי
 אברהם הצבר ועם צ׳כית ויטנברג אולגה

עברית. (כדורסלן) שניאור
 הצלחה איחולי אחר הממשלה, ראש שאל
 האתלטית ענתה ?״ ללכת יכול ״אני : סופיים

 רצים אנו אדוני. ״בבקשה, :הורוביץ לאה
לאולימפיידה.״

דורש לכד רופא
 חת נחום האולימפי הוועד חבר בהודיע

למש שיצרף כללי) ציוני וח״כ מכבי (איש
 איש ערער לא רופא, גם האולימפית לחת
 הכל אחרי כך. על היוצאים הספורטאים מבין

 לצאת יכולה )28( חברים רבת נבחרת אין
 בלי האולימפיים, כמשחקים מפרך, למבחן
רופא.

 אינו שהרופא לספורטאים כשנודע אולם
הש התאחדות יו״ר קורן, אביגדור ד״ר אלא
 הזה (העולם החולים קבלת שעות אחר חייה
 לתפוש לא כדי בארץ לד,שאר שנתבקש ),763

 מיוחד חן הדבר מצא לא ספורטאי, של מקום
הנבחרת. חברי בעיני

 היתר, הסיבה אישית. סיבה היתד, לא לדבר
 כבר הישראלית לנבחרת פשוטה. יותר הרבה

 הארי ד״ר אמריקאי, יהודי רופא, הוקצב
 להלסינקי הנבחרת את ללוות שהתנדב וורבין,

הוא. חשבונו על
 הושתקה וורבין ד״ר של שהתנדבותו כיוון

המש מצאה קורן, ד״ר של מינויו לאחר עד
 שני מלווה עצמה את הישראלית לחת

רופאים.
 אחד שרופא ״כנראה : אחד אתלט אמר

!״ )8( כמלווים והשני בספורטאים יטפל

ק״ג. 10 חרישיים, משד

 עץ בבקבוקי נזתאנזנת ,15 אילנה, ן. < קי -קב,
 ש׳ ציורו לנוכח הכתפיים, והישרת להרחבת הטובים
 !919—1926 כבד משקל עולם אלוף (משמאל) דמפסיי
 כן אחר עברה אחז, בקבוק עם תנועות למדה תחילה

זה, אחר בזה אחיד, בקצב המונפים בקבוקים לשני

r0 *D .ם צי פי  רון ג ו*י בבובת חובט ,5 1לן’א ק
 (למזרונים) פרדייז ביח״ר מנהל הסביר פלדה. מקפיצ

 קח דבר. נתנו לא לכם חווילה. לשחייניו קנה ״פארוק
 הספורב לפיתות מפעלנו תרומת זוהי כמתנה. הבובה את
הכוה של התורפה נקודות. מצויירת הבובה על

 ג׳וזו היפאני הפרופסור מורו,
 שעל לבנות מאמנים חליפות

 ים שפת על כמצילים פעילותם
ספרים. כריכיית לפתיחת ב

קדימה וכות ל\בדוה.
ב סאקאיי אווה השתתפה שנה 12 לפני
ה באמצע בחייה. הראשונה השחייה תחרות
כמב הנחשב דבר כובעה, את איבדה תחרות

ושע הגורל מסימן חששה למרות רעות. שר
 אווה הגיעה ,עיניה לפני שנסתבך הארוך רה

ראשונה.
 הגברות שיא את שברה נוספת שנה תוך

 תוך מ׳. 400ו־ מ׳ 200 חזה, מ׳ 100 בשחיית
הונ שחייניות אלופת אחה הפכה שנים חמש
ה השיא בעלת 24,־ד בת הפכה והשנה גריה

גברות. מ׳ 100 פרפר בשחיית עולמי
 של השגיה כדאית. היתה הנסיעה

 מרחק עברה 1945ב־ בנקל, לה באו לא אחה
 מהמרחק יותר ק״מ 100(ב־ ק״מ 485 של

 היתר, 1946ב־ שחייה, באימוני אילת)—מטולה
ק״מ. 584 שחייתה מכסת

 את לסיים כשעמדה נוספת, שנה כעבור
 יום מדי לשחות נאלצה .כרוקחת, לימודיה

פר שעבד, קראול, שניים (מהם ק״מ תשעה
לונ שבאולימפיידת למרות :התוצאה פר).
 הרביעי המקום את רק השיגה )1948( דון

 1950ב־ היתד, האולימפיידה) לפני חלתה (היא
 לאומיים. שיאים 11 בעלת

 עד החלה לימודיה, את אחה סיימה בינתיים
 כדורמים. לשחקן ונישאה בבית־חולים בדת

 שלוש התאמנה הלסינקי אולימפיידת לקראת
 בברית־ תחרויות למסע יצאה ביום, שעות

המועצות.
 הציבה במוסקבה כדאית. היתה הנסיעה

 פרפר בשחיית עולמי שיא החודש, אחה,
 מוכרתה זאת אין אולם דקה)• 1.16( מ׳ 100

 השבוע, בעוברה, ממסעה. אחה של היחידה
 השחיינים טוב את הזמינה הפולנית, בקרקוב

ניצ אחה העירונית. בבריכה לתחרות בעיר
בהפרש לצפות, היה שאפשר כפי אותו, חה

 אח צה״ל. וסרן ספורטאית 1
 לבושה מתאמנת, היא באולפן.

 מימין הפלדה. קפיצי ליד עם,1
 המתניים. זאת ר ה—משמאל ה,
המפליאה הגזרה סוד הם ות.1


