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 ״בגלל : מאשים לדני שאול
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טרו־ ארבעה : 1972 בספטמבר החמישה
 השחור״ ״ספטמבר אירגון חברי ריסטים

 מישלחת־ מבבייו חלק על משתלטים
במינכן. האולימפי בכפר הספורטאים

 ישן לדני שאול דוקטור הדילך־אתלט
 בניין של בקומת־הקרקע שעה באותה _

 אברהם השחיין הישראלית. המישלחת
 את להעיר רצו שטרוד זליג והקלע מלמד

שהטרוריס לאחר כחצי־שעה לדני, דוקטור
 3־1 1 דירות דיירי את אספו כבר טים

מאמן־ההיאב־ של וגופתו ,1 דירה לתוך
על־ כבר נלקחה ז״ל ויינברג מוני קות
אמבולנס. ידי

 ודוקטור שטרוך זליג מלמד, אברהם
 עשו הם הדירה. את עזבו לדני שאול

 שבחדרו דלת־הזכוכית דרך יחד, זאת
 במקום לגינה. שהובילה לדני, דוקטור של

 שאול החליט ולהסתלק, הדשא לאורך לרוץ
להי־ — מצפונית אחריות מתוך — לדני

 ללקין, שמואל את ולהזעיק 5 לדירה כנם 4
 לאולימפיאדת הישראלית המישלחת ראש

מינכן.
אח שנים ארבע העסקנים. חוסות

 שאול דוקטור שעשה הנועז המיבצע רי
 של חייו הצלת למען פרופסור) (היום לדני

 ״שמואל :לדני היום טוען ללקין, שמואל
 שלא לכך העיקרי הגורם היה ללקין . ן
 וזאת, מונטריאול. באולימפיאדת השתתפתי ן

התרעמ תמיד כלפי. אישית טינה ביגלל
 שמואל ובראשם הספורט, עסקני נגד תי

 יודעים שאינם גלובינסקי, וחיים ללקין
הספורטאים.״ כלפי חובותיהם מה

לדני שאול פרופסור שהגיש בתלונה
*

לדני הלך
חורמה נזילחמת

 ה־ בתאריך כתב, הציבור תלונות לנציב
מכ באולימפיאדות — ״כשראיתי :9.7.76

עסקני התנהגות את — ומינכן סיקו
 חובותיהם, את ממלאים שאינם הספורט ה
 הת- החריפה. לביקורתי פומביות נתתי ך

ההתאחדות מזכ״ל את במייוחד קפתי י
 מזכיר־הכבוד ואת ללקין, שמואל לספורט, [

גלובינסקי.״ חיים האולימפי, הוועד של
לדני? פרופסור מתרעם בדיוק מה על

 לנציב- כתב החליטו,״ וגלובינסקי ״ללקין
 ביותר הטובה ״שהדרך תלונות־הציבור,

 את מלייצג שלי האפשרות את לחסום
 לא היא מונטריאול באולימפיאדת ישראל
מינימום, וכשאין — מינימום לי לקבוע

 אותו.״ לעבור ניתן לא שגם ברור
 החלו לדני שאול פרופסור של מאבקיו

 אשתקד. בפברואר חודשים, כשמונה לפני ^
אולימ לפני חצי־שנה — לדני כשנוכח

מי לו קבעו שטרם — מונטריאול פיאדת
 20ל־ ההליכה במיקצוע אולימפי נימום
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 אשר מתאימה כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
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!התאחדו העולם, חרצפי 6
 יהודה רח׳ בן־עמי, שירי

תל־אביב נווה־אביביס, ,36 הנשיא

 מדיקל־ של השחורות הגלולות 9
סנטר.
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 הטילים, את כבר תארוז ״ג׳וני, 9
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תל־אביב ,6017 הכד. מרום־תל, גד

חוגגים. המקקים ©
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י ד תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, ד

בדרייב־אין השבוע
 5.45 בשעה
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