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הענף חנויות בכל להשיג

החסבוך שדרתיהדואר בנק

שראל האזרח בד בי סך- שעו חו  ו
1עםל פרי מכספו. שוב נהוה
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ם כל  לירות, שלש ומספיק בחשבון! להפקיד אפשר סכו

לי או במזומנים  על חדש חשבון לפתוח שתוכל חסכון, בבו
שמך.
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 ומשרדיות, פורנזכל כתיבה מכונות

״18ד 13 ולועזיות עבריות

 ושולים אוטומטי טכולטור עם
2 £ 7 אוטומטיים

ישראליות. בלירות המכירה מהטחםן, ההספקה

 מדבר את חצתה משלה, אחר חלום הגשימה
 טלפוניה שיחה לעין־גדי. מירושלים יהודה

 מיד נעלם. עודד גם כי גילתה דגניה עם
 למשטרה הדבר את הקיבוצים שני הודיעו

החלו. והחיפושים — ולצה״ל
 של חזק בה יחם הרגשתי לא ״מעולם

 ״כולם, הקיבוץ, ׳מזכיר שהם י. אמר אחווה,״
 בעובדי וכלה והמשטרה הצבא בקציני החל

 גרמו (אשר עפולה של הטלפונים מרכזיית
 לני הושיטו צרורות), צרור. כן לפני לנו

ומכסיימאלי.״ מתמיד סיוע

ה ר סדז ־ די רי ש
 שושנה :נוספים פרטים נודעו במהרה

 שהיה חצי־אוטומטי, רובה גם אתה לקחה
 תרשים חפציה בין נמצא כן לאחיה. שייך

 ומצדה עין־גדי בקרבת ריבוע :מפה של
 שהיה באיזור, החיפושים כל רוכזו מיד

במפה. מסומן
 את ראו הם כי סיפרו עיךגדי תושבי

 עוזבים אותם ראו במקום, ועודד שושנה
הול ),08.00 (בשעה אחד בוקר גדי עין את

 כנראה ערייג׳ה. וואדי לעבר דרומה, כים
 דרי או הרגילה, בדרך למצדה יצאו שהם

ההרים.
 שושנה, של אחיה עמד המחפשים בראש

 אלילה שהיה הישראליים, הסיירים מטובי אחד
 שני כי ההשערה הנעדרת. הנערה של הנערץ

 לירושלים מעין־גדי להגיע ניסו המטיילים
סי משתי עתה הופרכה יהודה מדבר דרך
רוצים השניים היו אילו ראשית, : בות

 דרומה, פונים היו לא לירושלים, להגיע
 המוביל בשביל הולכים אלא ערייג׳ה, לעבר

לירו להגיע אפשר דרכו אשר גאר, לוואדי
 בלילה, מעין־גדי יוצאים היו הם שנית, שלים.

הבוקר. בשעות לא
 לירושלים המסע תוכנית כל כן, על יתר
 מנוסה שסייר בשעה בה :פנטסטית נראתה

 מדבר דרך לעין־גדי, מירושלים לרדת יכול
 סי חזרה הדרך ארוכה אחד, בלילה יהודה,

 היה לא ומנוסה וותיק סייר אפילו כמה.
 והתיעצויות היסוסים ללא כזאת לדרך יוצא

ממושכות.
 ששיי לכך נוספות הוכחות נתגלו במהרה
המחפ : ההרים דרך למצדה יצאו הנעדרים

 של העליון בחלקו שרידי־מדורה גילו שים
 המוליכים השבילים אחד על חאברה, וואדי
 של בביתה שנמצא בתרשים, מצדה. לעבר

 ממקומות כאחד זו נקודה סומנה שושנה,
החנייה.

ק בה האחרו! ר
 אשר וקופסות־השימורים, המדורה שרידי

 האחרונים עקבותיהם היו בסביבה נמצאו
 נתגלי לא עצמם הם ושושנה. עודד של

של !נפסקו לא החיפושים אולם בשטח.
 את לסרוק החליטו והצבא המשטרה טונות
 ווייס — המטיילים יימצאו אשר עד השטח

מתים. או
 והתקוות בתוהו החיפושים עלו כאשר

יש בדווי הופיע ונגוזו, כמעט האחרונות
 י־ לקצין סיפר באר־שבע, במשטרת ראלי
 איתו, התקשרו ירדניים בדווים כי תורן

נק בו המקום, את להראות נכונות הביעו
 .בעי־ :ושושנה עודד של גופותיהם ברו
מער קילומטרים שבעה גאר, וואדי של קול
המקום.״ זה גל־אבנים. נמצא לעין־גדי, בית

היש לערבי סיפרו ירדניים בדווים אותם
 שודדים, על־ידי הותקפו השניים כי ראלי

 של החצי־אונוומטי הרובה את להשיג שניסו
 אירע הדבר בקרב־גיבורים. נפלו שושנה,

 ה־ בתוך ספורות מטרים מאות ערב, לעת
 גין האחרונה, המדורה בקרבת הירדני, שטח
גאר. וואדי האברה וואדי

 : הדעת על מתקבלים היו שנמסרו הפרטים
 ערך יקר נשק הינו חצי־אוטומטי רובה

 בווא־ ערכו רב ביחוד הערבה. של בוואדיות
 דרךהמלך עוברת בהם סיאל, של דיות

 מצריים בין הפועלים הסמים, מבריחי של
 שהטילה רימון־היד, על הסיפור גם וירדן.

 היה התחמושת, שאזלה לאחר שושנה,
 של ברשותה כי ידעו המחפשים : הגיוני
רימון. נמצא הנערה

 הגופות להסתרת הנימוקים היו מה אולם
הש לא מדוע ז הגבול מן רב כה במרחק

 של גופותיהם את התוקפים הבדווים אירו
 הקרב התחולל בו במקום ושושנה עודד

 את לשאת עליהם היה מדוע י האחרון
 ד,רזצ־ התקשרו ומדוע ? ירדן לת־ך הגוויות

 הגופות, הסתרת על כל־כך שהקפידו חים,
את להראות נבונות גילו הישראלים, עם

 יכולות היו אלו שאלות על ? הקבר מקום
:למדי הגיוניות תשובות וכמה כמה להינתן

 ביותר הקרוב הוואדי הינו גאר וואדי •
 קילומטרים במרחק נמצא הוא ירדני. בשטח

המארב. ממקום בסורים

 ישראלים, על־ידי הגופות נמצאו אילו •
 לתוך עמוקה חדירה של ברור מקרה כאן היה

 הגבול, של מקרית חצייה לא ירדני, שטח
זה. בחבל־ארץ ביותר ברור אינו אשר

 יתגלו שהגופות מעוניינים היו הבדווים •
שהחי ציפו לא הם : האפשרית במהירות

 התנועה וקפדניים. ממושכים כה יהיו פושים
שית באיזור מזויינים ישראלים של המתמדת

 להם הניחה לא הבדווים, תנועת את קה
 נמצאים, אשר המים, מעיינות אל לרדת

ישראלי. בשטח ברובם,

 לישראר, והוחזרו הגופות נמצאו וכך
הקב שוו־ות אל נוספו רעננים קברים שני
 ווגמייסטר עודד ודגניה. בבית־אלפא רים

 קבוצודמולדתו. של הישנים הקברים בין נקבר
הצב הקברים שורת בקצה נטמנה שושנה

 הגלבוע הרי למרגלות בבית־אלפא, איים
 להצטרף סוף, סוף זכתה, היא :התלולים

הלוחמים. שורות אל

החי
ל !הידרו א

 החירות, תנועת משק במבואות־בית״ר,
 הגבול לעבר נעו הרפת, מן פרות 51 פרצו

 שהקימו לאחר רק נעצרו הסמוך, הירדני
מחסומי־אבנים. המשק חברי

ד אוד ל1ג
 אמה קיבלה ארצות־הברית, בפאסאדנה,

 לשופט שהוכיחה לאחר מבעלה, גט קינקייד
 את הבעל שבר נשואיה שנות 5 במשך כי

 150 משקפיה את ניפץ ידה, את חוטמה,
פנסים. 50ב־ עיניה את קישט פעם,

ד י ח י ל ה י ג ר כ
 במכירות לאחרונה שהוצפה בתל־אביב,

בפר לנקוט בעל־בית־מסחר החליט כלליות,
 אין ״כאן :גדול שלט תלה מקורית, סומת

 מכירה או חיסול, מכירת או יובל, מכירת
!״ מחיר בכל מוכרים אנו כללית,

ד מטען ב כ
 חיילים שני נתפסו גרמניה, בברמרהאוון,

 מצנח־כלבים לארצות־הברית להבריח שניסו
 גושים שני ריקים, בקבוקי־וויסקי 200 אחד,

בטון. של גדולים

ת כני ת תו לי א ק סי מו
 להנעים מס־הכנסה נציבות החליטה בחיפה,

 אקורדיו־ שכרה משלמי־המסים, של זמנם את
בתו בשירי־עם, אותם שישעשעו וזמר, ניסט

רחמו. רחמו יהודים השיר גם כם

ר ה שכ מ אי ה
 גט אסטור ג׳ייקוב מיליונר דרש בניו־יורק

ני ימי 41 לאחר דולורס, השלישית, מאשתו
ל זו בתקופה ביזבזה ״היא :טען שואין,
 ששתי בשעה בה דולאר, אלף 500מ־ מעלה

ליום.״ דולר 1000 רק הוציאו הראשונות נשי

ם לי א ר דגנ
 שני סולקו ארגנטינה, בבואנוס־איירס,

 בעת שנתגלה, לאחר ■מתפקידיהם, גנראלים
 השכלית רמתם כי פסיכוטכניים, מבחנים

נורמאלי. אדם של מזו נמוכה

שלון ת• כ כ קו
ב רוברטס ג׳והן פרץ קנדה, בהאליפאקס,

 מצא בנקים, שני של פלדה קופות הצלחה
 מיהר פרוסות), 18( אחד סנט רק בתוכן

 :הכריז ביותר, הקרוב העיתון למערכת
 לשבת למשטרה, עצמי את להסגיר מוכן ״אני

 המזל ממני ירפה אשר עד בבית־הסו־ר
״הרע !

ל פו א טי ל מ
 היא כי בעלה את אשה שיכנעה בתל־אביב,

 על־ידו נשלחה מתמדת, מעצבנות סובלת
 כי השבוע לו הודיעה פסיכיאטרי, לטיפול

לפסיכי להינשא ממנו, להתגרש עומדת היא
בה. שטיפל אטר


