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 בלעדיים מפיצים
ת ומכירה טוני  סי

רחוב
 45 אבן־גבירול

ת״א 227365 :טל

 ״כהן״ רכב שרותי יפו: | שלסטאר רמת־גן:
11 סלמה 731463 שלפיו ,36 גיאליק

 שמעון כהן תל-אביב:
240961 של. ,135 גבירול אגן

בעולם
איטליה

השליט השודד
 הסיצילי הכלא מן השישית בריחתו את
 ),29( מסינה גריצאנו השודד־החוסף, ביצע

 חטף בהרים, הסתובב מאו .1967 בנובמבר
למשט ולעג כופר־נפש, תמורת בעל־אחוזות

בעיתונות. צילומיו פירסום על־ידי רה
 מסינה של סוכניו התקשרו חודש לפני

 ״שלמו הצעה: כשבידם משסרת־סיציליה, עם
 ומסיינה — לבני־משפחתו גבוה כופר־נפש

שליחי־המיצוזה. אמרו לכלא,״ ישוב
 הקאראביניירה, שילמה. המשטרה
 היססו: לא חמושי־הרובים, אנשי־המשטרה

 חייב אחדות, פעמים כבר נידון מסינה
בכלא. שנות־מאסר 42 לרצות
 מספי שלפני אירע וכך הסכימו. הם

שודדי־הרים של קבוצה התחילה שבועות

בכבלים מסינה
שמתחשק זמן כל בכלא,

 חילופי־ קאראביניירה. של במישמר לירות
מיספר. דקות נמשכו האש

 נסע ישנה, מכונית על מסינה עלה בינתיים
 הוא המשטרה. מצד היורים, קוו מאחרי

כש מורמות, בידיים ירד בחריקה, בלם
פניו: על חיוך

הצהיר. לירות,״ הפסקתי ״רבותי,
 עיתונות חדש. לכלא מייד נלקח השודד
 — הכופר צהלה• — כולה ואיטליה סיציליה
 שילם — כה עד פורסם לא האגדי שגובהו

השודד. של למשפחתו בשקט
מו ח. כ שב בינתיים א  בכלא מסינר, י
 מהמון־ אדם יצא הכלא אל בדרך נואורו.

 ונישק חיבק — עליו התנפל הסקרנים,
 השודד, של מחטופיו אחד זה היה אותו:
 שהבנופיד. לאחר ששוחרר קאפלי, פפינו

כופר־נפש. לירות מיליון רבע קיבלה
 על החטוף אמר שלי!״ האח כמו ״הוא
החוטף.
 בתגאי־מיוחס, בכלא מסינה יושב כיום
ומתכד: — בדיחות מספר שותה, אוכל,

 לי שיתחשק עד בבית־הסוהר ״אשב
 הרוצה כל באוזני מצהיר הוא לצאת,״
 כל ואין פעמים, שש ״ברחתי אותו. לשמוע

השביעית.״ בפעם אברח שלא סיבה
בדבריו. מפקפק איש ואין

גרמניה
? זה מה ם רו חי

 הצורר בתירוץ קיבל, הגרמני הבונדסטאג
 חוקי- התקוממות־הסטודנטים, בפני להתגונן

 סמכו־ את לבטל המאפשרים קיצוניים, חירום
 חירום ״בימי הפארלמנם, של יות־הבקרה

מתיחות.״ וברגעי
המקו ההגדרה לפי מתיחות״ ״רגעי מהם

בחוק? בלת
 גרמנ׳־ים, משפטנים טוענים צה״ל. בגלל

 האחרון ברגע — אזהרה בקונטרס שיצאו
החוק: את קיבל שהבונדסטאג לפני
חחומה, את הקימו כשהמיזרזדגרמנים $
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