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כדורגל לחובבי מיוחד טיול
נבחרות בין הבינלאומי למפגש לבולגריה נסיעה
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בכדורגל אירופה אליפות על

:בהפלגה טיול
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נוחים. במחירים בטיסות גם טיולים

 ושוב, הלוך נסיעה כולל המחיר
 מלון, בבתי אכסון המיסים, כל

 למשחק כניסה וכרטיסי מלא, פנסיון
הכדורגל.
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עבודה
צוביה עין

 אל בעלה את ליוותה )22( קירקהאם קיי
 הכריכים קופסת את לו הושיטה הדלת,

 כך אחר בנשיקה. כתמיד ממנו ונפרדה שלו
החודשים. עשרת בת בתה את חיתלה

 בעריסתה, שוב התינוקת שכבה כאשר
 איר־" היא קיי: של הרגיל העבודה יום החל
 לפני והתפשטה ומצלמה גבר בביתה חה

שניהם.
ב לאחרונה פורסמה החשופה התוצאה

וגי לבטיחות המוסד במאון בטיחות, ירחון
העבודה. משרד שליד חות

 ה־ קיי, של עלילותיה המולדת. למען
 ש־ לוטון התעשיה מעיר האנגליה צעירה

 הצילום לאחר התפרסמו לונדון, בקירבת
 לגיבורת לילה בין הפכה היא אנגליה. בכל

 תוארה הבריטיים, האיים של הפועלים מעמד
 הממלא הישראלי, בירחון גלויה בקינאה

 מ־ בסטאטיסטיקות עמודיו את כלל בדרך
יב ובדיאגרמות יבשים בדו״חים סורבלות,

שות.
 של יצריהם את לגרות נועדה לא היא

 פורסם קיי של תצלומה להיפך, הפועלים.
 תאונות מפני הפועלים את להבטיח כדי

 הביתה, ושלטים בריאים שיחזרו כדי עבודה,
וילדיהם. נשותיהם אל

 וה־ החשופה ״תמונתה הירחון: מספר
 התפר־ בעליצות, המחייכת קיי, של חצופה

 גבי ועל בריטניה עתוני במרבית סמה
 תעשייה. במיפעלי שחולקו כרזות 50,000

 העירום לצילום הזמנות הגיעו עתה כבר
 והמדינות צרפת מארצות־הברית, המפורסם

הסקאנדינביות.״
 זזאכסהול, במפעלי העובד קיי, של בעלה

 של העירום בתמונת רע כל רואה אינו
ה למען שרות זהו כי טוען היא אשתו.
מולדת.

 הבריטית המועצה על־ידי שהופץ הצילום,
 פועלי את לשכנע נועד תאונות, למניעת

 העבודה. בשעת משקפי־מגן להרכיב התעשיה
.אבל גביו: על המופיעות המילים . .  מש־ ״

 את עשו כבר המיר,״ מרכיבה אני מגן קפי
 את מרכיבים פועלים ויותר יותר שלהן.

העבודה. בשעת המגן משקפי
 לבטיחות המוסד אנשי של הכמוס חלומם

 ישראלית נערה שתמצא בישראל: וגיהות
 עיניהם למען משהו לעשות מוכנה שתהיה

ישראל. פועלי של
 השחקנית המועמדות: של ליבן לתשומת

 הקולנו־ הקאריירה את החלה דורס דיאנה
 הצטלמה היא דומה. בתמונה שלה עית

 בה- הופיעה התצלום גבי כשעל בעירטול,
ם... כל־כך תמהרו ״אל שתה: רי  תנו בחו

הזדמנות!״ לי
ב ההסבר, הופיע התצלום בתחתית רק

 הוד־ טייסי מתבקשים לפיו קטנות, אותיות
 ל־ להסביר הזדמנות _לדיאנה לתת מלכותה

 במפציצים הבטיחות מנגנון פועל כיצד הם
קאנבארה. מדגם

אדם דרכי
ת ה1קע ילדו

 ב- ),17( פישמן איזיק עומד בוקר מדי
 בראשון־ ובצרון עזרא בשכון לביתו, כניסה
 הנער, את כבר מכיר המקומי החזר לציון.
 ״ה־ הידיעה: אותה את יום כל לו ומוסר
מחר.״ בוודאי יגיע מבלגיה מכתב
 שבועות, שלושה כבר הציפיה נמשכת כך
 אמו כתובת את לראשונה איזיק מצא מאז

ו מכתב לה שלח היא בבלגיה. באנטוורפן
לתשובה. מאז מחכה

 הראשונה בפעם ילדותית. תקווה
 ור, לאדם חייו קורות את איזיק סיפר

 לפני זוהר, דוד בשם צעיר חיפאי עתונאי
במסדרו מקרית בדרך כשנפגשו שנה, חצי
בחיפה. בית־המשפט נות

 ארצה ועלה במינכן נולד כי סיפר הנער
 .1949־ב מכן, לאחר שנה הוריו עם יחד
 יפה, עלו לא הוריו של הנישואין חיי אך

 לא מאז שנתיים. בן כשהיה התגרשו והם
 כי לו נודע אביו מפי אמו. את איזיק ראה
נוצ איטלקיה דיסראפנו, לורטה נקראת אמו
 הגירושין. לאחר מיד הארץ את שעזבה ריה,

האם. של דתה האב: לדברי הגירושין, סיבת
 הוא הפעוט. בבנו לטפל מיהר לא האב
 יתומים לבית הוכנס ואיזיק שנית התחתן

 למוסד, ממוסד הילד התגלגל מאז ירושלמי.
 הבלתי- לאם האהבה את בקרבו שמר אך

לבסוף. אותה ימצא כי התקווה ואת מוכרת
 כך, כדי עד הגעגועים התגברו לפעמים

קם במוסד, לשבת מסוגל היה לא שהילד

ילדותית, בתקווה למקום, ממקום ונסע
אמו. את יגלה זו שבדרך

 על השפיע בעתונות, שהתפרסם הסיפור,
שהת תל־אביבי, עורך־דין בן־שליט, מנשה

האבודה. האם את למצוא נדב
ביקש למשרדו, הנער את הזמין הוא

בפעולות ופתח סיפורו את שוב לשמוע
 פרטים רק בידיו היו שעה באותה החיפוש.

 נרשם הפרטי, לשמה נוסף האם: על מעטים
 מתוך איזיק, של הזהות תעודת מספר בתיקו
 להיות צריך האם של הזיהוי שמספר תקווה
הבן. של הזיהוי למספר סמוך

 השיג למשרד־הפנים, מכתב שלח בן־שליט
 האם. של הזהות תעודת מספר את דרכו

נוס פרטים בידו כבר היו שעה באותה אך
 למחלקה מפנייתו כתוצאה נאספו הם פים.

ידי לפי ישראל. במשטרת גבולות לבקורת
 בשם אשד, הארץ את יצאה המשטרה, עות

 לפני דיסראפנו לבית גצלר לורטה־לאה
 בתה את עמה לוקחת כשהיא שנים, שלוש
 התגוררה היא אז עד ).8( יעקב בת נעמי

 נמצא ״לא .26 רביבים ברחוב בגבעתיים,
ה קציני הוסיפו לארץ,״ שיבתם על רישום
הגבולות. לביקורת מחלקה

 בגבעתיים הבית דיירי עם ההתקשרות
 באנט־ גרה לאה־לורטה חדש: פרט הוסיפה

כתובתם את ובתה. בעלה עם יחד וזרפן

קירקהאם דוגמנית
לעיניים תאווה

היש השגרירות באמצעות בן־שליט השיג
בבלגיה. ראלית

 עורך־ גילה זמן באותו לאב. פיצוי
התחת איזיק של אמו נוספים: פרטים הדין

 יעקב בשם עשיר יהלומים סוחר עם נה
 הארץ. מן יצאה החתונה לאחר ומייד גצלר,

ש סיפור נוצריה, היתד, לא מעולם היא
 אה להצדיק כדי הראשון, בעלה מפי הופרה

מ כתובתה שנתקבלה לפני שבוע גרושיו.
 והיא לאה, של הנוכחי בעלה נפטר בלגיה׳
אמידה. אלמנה — לבדה נותרה
 מכתב שום אזיק קיבל לא עתה עד אך

 נש־ סבלנות, בחוסר מחכה הוא מאמו.
 כי חדש. חיפושים מסע מתכנן עורך־הדין
 להגר התבוננה שהאלמנה נודע לבן־שליט

בעלה. מות לאחר מיד לארגנטינה
 לא עליו דבר איזיק ישיג האם, תימצא אם
 על לפצותו שתוכל אמידה, אם מעולם: חלם

הקשות. ילדותו שנות

החי
 התרגז בתל־אביב מתח. עלילת •
 שהפריעו צעירים שני על בקולנוע צופה

 באקדח־צעצוע, לעברם ירד, בסרט, לחזות לו
 לטיפול שנזקק עד אחרים צופים על־ידי הוכה

ראשונה. לעזרה בתחנה
תיק התמוטטה ביפו מוג. לילה >•

 בו, שישנה ילדה פצעה בבית־מגורים, רה
 אותה הרדימה שאמה לאחר ספורות דקות

שיר־ערש, בעזרת
 ניסה בתל־אביב !לספסרות הקץ •
לנה המצעד מסה של תזזיות למכור אדם
 נימלט המשטרה, מחסומי ליד שנעצרו גים
ל איים הנהגים שאחד לאחר המקום, מן

התווית. מחיר את יוריד לא אם הסגירו
הו בירושלים בעם. המתנדבים •
 התנדב צבאית, יחידה במשרד אזרח פיע

 שכל בתנאי המיצעד, מסלול ליד לשמירה
הכביש. בצד עמו לשבת תורשה משפחתו

ו4*4 הזה העולם


