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100 = 8 + 92 196 ־־־ 16 + 180 בארץ המנוי דמי •
108 = 16 + 92 212 = 32 + 180 רגיל בדואר תבל ארצות לכל י•

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
128 = 36 + 92 250 — 70 + 180 ואיראן אירופה ארצות לכל •
121 = 29 4־ 92 236 = 56 + 180 לקפריסין •
154 = 62 + 92 300 = 120 + 180 ולקנדח לארח״ב •
150 = 58 + 92 292 2־־ 112 + 180  קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאומדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

152 = 60 + 92 297 = 117 + 180 למקסיקו
172 = 80 + 92 336 = 156 + 180 ונצואלה רודזיח, זמביה׳ לדרום־־אפריקח׳ •
194 = 102 + 92 380 200 + 180 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, •
192 = 100 + 92 376 196 + 180 וניו״זילנד לאוסטרליה •
179 = 87 + 92 350 = 170 + 180 לפנמה •

במדינה
)29 מעמוד (המשך

 דבר כיל נמצא לא בכליהם בחיפוש גן.
 ״מה השניים. נעצרו זאת למרות חשוד.

 אותנו?!״ עוצרים מה בשביל פה? זה
התמרמרו.

 את בדיוק הלם שתיאורם ידעו לא הם
ב היצאנית את ששדדו השודדים תיאור
 ידי על למישטרה שנמסר כפי לילה, אותו

 הסיור מכוניות לכל מיד והועבר הקורבן
במרחב. המישטרה של

 האחרון, השישי ביום בבוקר, למחרת
 בפגי הפרוצה בשוד החשודים שני הובאו
 יוסף נגדם. פקודת־מעצר להוצאת שופט
 ,20ה־ בן שחרור ויצחק 19ה־ בן מנחם
 שיות שתי כמו הנאשמים דוכן על נראו

זאבים. של עדר לתוך שנפלו תמימות
 ביקרו אומנם השוד שבליל אישרו הם
 אך ולבלות, להסתכל כדי תל־ברוך, בחוף

 הטיל שהשופט אלא לשדוד. לא חלילה,
 בית־ אל שהובאו לפני בגירסתם. ספק

 לדגי, חיים המישטרה רס״ר גילה המישפט,
 השדודה היצאנית זיהוי. מיסדר להם נערך

 מכל שניהם את דווקא לזהות הצליחה
 שלמרות נראה במיסדר. שהוצבו האנשים
 גופה, במכירת עסוקה היתה השוד שבשעת

ה מתוך שהגיהו השודדים דמויות נחרטו
בזיכרונה. היטב אפילה,
 שלה?!״ הזיהוי על לסמוך אפשר ״איך

שי לי נראתה היא מנחם׳ יוסף התמרמר
ה מזה חוץ הזיהוי. בשעת לגמרי כורה

 סימני ולפי מכות לנו החטיפו שוטרים
אותנו.״ לזהות היה אפשר המכות

 את לעצור השופט הורה זאת, למרות
לוו קרוב ימים. לשבעה לחקירה השניים

 שם להם יארחו הקרובים שבימים דאי
ש שלהם, נוספים חברים שלושה לחברה

 הבילויים בטיול לילה אותו עמם השתתפו
 בבר נמצאים שמותיהם תל־ברוך. בחוף
אותם. לאתר המנסה המישטרה, בידי

 התמרמר הזה,״ בקצב יימשך זה ״אם
 הזוגי שדידות גל נוכח השוטרים, אחד

 שוטר להציב המישטרה ״תצטרך סעות,
עליה.״ ויגן שישמור כדי יצאנית, בל על

אדם דרכי
ס ד ד31המוו בגן־פדן א

אגי ״ לא ״ מין, א מ
השומר. קרא
יהודי?״ ״במטוס

 קרא עיני!״ למראה מאמין לא ״אני
יהודי?״ ״במטוס השוטר.
היוולדו. כביום עירום צעיר עמד לפניו

אל במדי ודיילות דיילים עמדו מסביב
על.

 היה יכול זה עיניה. פקחה הדיילת
 קרה זה אבל היתולי. מסרט קטע להיות

שבועיים. לפני במציאות,
 בלוד, מנמל־התעופה המריא על אל מטוס
 את דיילת פקחה לפתע לניו־יורק. בדרכו
תדהמה. קריאת והשמיעה לרווחה עיניה

 ,22 כבן אמריקאי צעיר הנוסעים, אחד
 :מידיו ידעה הדיילת לחלוטין. התפשט
 המטוס על והועלה מישראל, גורש הבחור
שר-הםנים. של צו בתוקף

לכלכל. קרא הדייל לדייל. קראה הדיילת
 דבר שום לאיים. לשכנע, לבקש, ניסו הם
 זו, היתה במיריו. עמד הצעיר עזר. לא

הגירוש. על למחות דרכו כנראה,
 הבחור את והשאיר הצוות נואש לבסוף

 מלא, היה לא שהמטוס מכיוון כמות־שהוא.
 ולא בשורת־מושבים, לבדו הצעיר ישב

ה בגיל נוסעות כמה רק לאיש. הפריע
 במעבר, לעבור סיבות מיני כל מצאו עמידה
בערוותו. חטוף מבט ולהעיף
" ״לא ה! צ  לניד המטוס בהתקרב רו

 הוא עליו. המוטל את הקברניט עשה יורק,
 שיש קנדי נמל־התעופה לשילטונות הודיע

 המסרב עירום, נוסע חריג: מיטען במטוס
להתלבש.

 אל הכבש והוצמד המטוס נחת אך
 חסון. נידיורקי שוטר למטוס נכנם דלתו,

 את והפליט במתרחש מבט העיף הוא
 — כזה דבר ראה מי מילות־הפליאה.

יהודי? במטוס עירום נוסע
 נלקח כאילו הוא אף נראה ההמשך

היתולי: מסרט
!אדוני להתלבש, בבקשה תואיל : השוטר
!רוצה לא :הבחור

 מאיים: בקול קימעה, מתקרב השוטר,
התלבש! קדימה,

!טוב טוב, : הבחור
 כשהוא המטוס, מן ירד הצעיר הנוסע
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