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גייזדר אב
כוזבת הצהרה

 אומנם ״הם בגו. אותם לפגוש
דיוו היא רגיל,״ באופן מתפקדים

 המודאגים, המישפחה לקרובי חה
 כלל שהם בעיני מוזר היה ״אבל

 כל ומדברים אמם אח מזכירים לא
 אביהם.״ על רק הזמן

 כחצי לפני שיקאגו חזרה יפה
 בבית־המישפט לענות כדי שנה,

 הגירושין תביעת על האמריקאי
היל את והשאירה בעלה, שהגיש

 ושרה ברוך הוריה, של בידיהם דים
זומר.

ב 4ב־ לשיאה הגיעה הפרשה
 ילדי, של והסבתא ״הסב פברואר.

 הילדים את הוציאו אשתי, הורי
אישו וללא ידיעתי ללא מהארץ,

 ״גם גייזלר. אליעזר טוען רי,״
ש ובדרך לחוק בניגוד נעשה זה

ממנה.״ נודף שחיתות של ריח
הר הגבולות במישטרת בירור

 כש־ מהארץ הוצאו הילדים כי אה,
 בדר- שימוש עושים וסבתם סבם
 באותה ששהתה האם, של כונה

התעלו את בארצוח־הברית. עת
 ברוך סירבו פישרה שאת הזו, מה

ה לקונסול להסביר זומר ושרה
 אנשי חוקרים בשיקאגו, ישראלי

 מישרד־ ואנשי הגבולות מישטרת
 להציג בוודאי ישמחו הם הפנים.
 אם ולסבתא, לסב אחדות שאלות
 מארצות־הב־ הללו יחזרו וכאשר

רית.
 ומרדכי דן רשומים בינתיים

ו ההורים, שני בדרכוני גייזלר
 הזוג קרובי לחוק. בניגוד זאת

מסי ומישפחתה האם כי מספרים,
וגור אביהם, נגד הילדים את תים
 יותר גדול נפשי נזק להם מים
להם. נגרם שכבר מזה

 מהמיקרה חמור מיקרה ״,מזו
 אליעזר טוען שומכר,״ יוסל׳ה של

 שמישרד״הפנים ״משום גייזלר,
 מים- לזיוף רשמית גושפנקה נתן
 ולפעולה כוזבת הצהרה למתן מך,
 הורה בדרכון ילדים רישום של

ישראל. מדינת לחוקי בניגוד
 באי-כוחי ופניות פניותי ״למרות

מת ולמישטרה, המישרד להנהלת
אנח מהעניין. מישרד־הפנים עלם

 מקום בכל אטום בקיר נתקלים נו
פונים.״ אנו שאליו

תלונו את חוקר ״מישרד־הפנים
ה אמר גייזלר,״ אליעזר של תיו

אגסי. יצחק המישרד, דובר שבוע
גייזלד יפה של מדרכונה עמוד

לזיוף רישנזית גושפנקה
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שפט מי
עקר סדור

 לא הנאשם של מצפדגד
 מאנשים לגנוב לו התיר

 העדין? והוא פרטיים,
 מאשר להתאבד
לפלא לחזור

 הוא החוויר, נגר דניאל השוטר
 רקתו, ליד האקדח קרירות את חש

 הנלחץ. ההדק נקישת את ושמע
 נותר דניאל נשמעה. לא יריה אך

השמי באקדח שאחזה היד בחיים,
 קופרברג וליאון לאט, לא אותו טה

 ש־ יודע ״אני :אמר באקדח, שאחז
יורה.״ לא האקדח
ב לירות קופרברג ניסה מדוע

 סופר יורה, שאינו באקדח שוטר
בבית־המישפט. השבוע

 פולין. יליד הוא ),30( קופרברג
 ולכן נוכריה, ואמו יהודי אביו
 הוא אולם יהודי. אינו ההלכה לפי

 בשנת משם וברח פולין, את שנא
ל התגלגל ולבסוף לדנמרק, 1972

 תיקווה. מלא היה בתחילה ישראל.
 לא אך בקיבוץ באולפן למד והא

שם. החברה בחיי השתלב
 בו נעורה לצה״ל גוייס כאשר
ושי חברה למציאת חדשה תיקווה

 תיקווה גם אך אורח־החיים. נוי
 כששוח־ חודשיים, אחרי נגוזה זו

 מישמעת קשיי בגלל מהצבא רר
והסתגלות.

מכ מישפחה, ללא בארץ, לבדו
ה ברחובות התגלגל וידידים, רים

 מוציא היה לא שלמים ימים ערים.
 עם לו היה לא פשוט מפיו, מילה

 מקור גם לו היה לא לדבר. מי
)58 בעמוד (המשך

 לשם יוון-סע
 פלתורס עם

אחר עולם ותגלה

 את לראות ואפשר יוון את לראות אפשר
ן ותגלה פלתורס עם ליוון סע יוון.  יוו

 שרק אחר, שלך־עולם אישית פרטית,
 לך. להראות יכולה פלתורס

 לך: המתאימה התכנית את עתה כבר בחר
 שבחבורה צעיר-ל״גזעיים״ עולם

 לצעירים נון־סטופ ובילויים נופש ימי 8
 גליפאדה. המרהיבה הקייט בעיירת
 נצחית, שמש ים, חוף אירוטית, אווירה

 הזה, העולם מן שלא ובילויים מוסיקה
ם. ומועדונים בטברנות יווניי

והנופש הסיורים קלאסי-לאוהבי עולם
מי 10  באתונה שתחילתם ונופש סיור י

 במלונות והמשכם הקלאסיים ואתריה
 או הידרה בפורטו הרמה, בעלי הנופש
 בפעילויות המשופעים וראונה, במפרץ
 לסיורים אפשרויות ובילויים. ספורט

הסרוניים. לאיים ושייט אופציונאליים
 הנ״ל) הטיולים (לשני יציאה מועדי

 שבועות) (חג 18.5.80
ם כל 17.6.80—מ החל בשבוע ג׳ יו

 ביוון ונופש סיורים באניה הפלגה
 לפיראוס מחיפה הפלגה הכוללים ימים 15

 באתונה סיורים באניה״אריוף׳ ובחזרה
 ביי״. ״וראונה במלון ונופש
יציאה: מועדי

ם כל  15.6.80 מיום בשבוע-החל א׳ יו
 יוון ברחבי וסע טוס

 לנוסעים משולבת תיור חבילת
 השכרת אכסון, הכוללת אינדבידואליים,

עצמאי. לתיור מומלץ ומסלול רכב
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