
תמרורים
ר ח ב  הונו־ של ראש־עיר למישרת ♦ נ

 קקוא־ הוא הפרטי ששמו תושב ולו,1
ו־ ׳אוליאונאפאליהאוליוליאוקולאי

הא שם־משפחתו את לתת טעם אין !שר
 לשושלת־היוח־ רמז הכולל יותר, עוד ון
 את לעייף לא כדי שלו. המלכותית ין

 הראשון שמו את לקצר החליט ני־עירו,
 כי יודע העולם שכל הנחה מתוך קקוא,
 הענף הקוא ״עץ הוא המלא השם ירוש

קולא.״ הרי של הירוקים המצוקים ובראש
. התאהבה

האיטלקיה הכוכבת
 לולוברי־ ג׳ינה
 בבעל־מסע- ג׳ידה

 דרום־אפריקאי דה
חוד איטלקי, ממוצא

 בלבד אחדים שים
מבע גירושיה אחרי

 הרופא הראשון לה
 מיקו היוגוסלאבי

 סתם ״זאת סקופיץ.
החום.״ של השפעה

 כאשר ג׳ינה, השיבה לולוכריג׳ידה
מ עומד מה נשאלה

ל להינשא עומדת שהיא השמועה חורי
 — ואני סאנדרי ״אמיליאנו החדש. הובר,

טובים.״ ידידים תם

לדה ו פר״ כרמן דל מאריה . נ
דז, אנ ש ,32 בן נהג־משאית של בתו ;

 היותה בשל ממלכתית לפירסומת ונתה
 בירת מאדריד, של 3.000.000 מספר •,תושב
זפרד.

ג  זאב של 58ד,־ הולדתו יום ♦ נחו
 ההסתדרות של הפועל הוועד איש *רינג,

 ,7 חטיבה של כ״פוליטרוק״ לרבים ־.זכור
 היה אז כבר מלחמודהעצמאות. !ימי

 כ- הן באיש־צבא הן עשיר עבר !אחוריו
 הציונית בתנועה רכש אותו ציבורי, ;סקן

 של היהודית ובבריגדה מולדתו :פולין
 השנייה. העולם במלחמת הבריטי צבא

 וארשה, אוניברסיטת של למשפטים זוסמך
 לבין הפועל הוועד בין זמנו את לחלק !הג

 ו־ ולמשפט הגבוה בבית־הספר זרצאות
:לכלה.

סנהד■ ישראל ,58 בגיל . נפטר
 טובה הכנסת יו״ר סגן של בעלה *אי,

 מהתקפת זנהדראי,
 שאשתו בעוד לב.

 בפעילותה ־,תבלטה
 הוא עסק ;ציבורית

 של אפורה :עבודה
 לרבנים עזרה זתן

 ו־ חדשים יולים
 ה־ כמנהל נניים,
^ עזרת נוסד ח רו  תו
 תח־ את הגדיר !עם
 סו־ כ״עבודה :יבו

 ש־ אחרי ניאלית
 היה :ות־ד,עבודה.״

 ■ ה־ בלישכות ועיל
 ל־ הירבה ברית, ובני החופשים :ונים
 ב־ הוסמך שנד. חצי לפני ורק למוד,

 הידיעה תל־אביב. באוניברסיטת !שפטים
 שהשתתפה שעה לאשתו נמסרה מותו :ל

נשיאות־הכנסת. של :ישיבה

ה ר ט פ  שולמית 64 בגיל . נ
 של המרכזיות הפעילות אחת לכנוג,

 המדינה קום לפני שהצטיינה הנוער, ליית
 בגיל מרוסיה עלתה היא בהגנה. מפקדת

 בתל־אביב המורות לסמינר מייד נרשמה ,
 בבית־הספר ללמד עברה לימודיה סיום ם

שם, לימדה שנה 20 במשך בחיפה. ־יאלי
ב בתי־הספר על לפקח נשלחה 1947שב־ י

בגרמניה. היהודיים הפליטים חנות

. ר ט פ  חכים, לוטפוללה ,80 בגיל נ
 הבהאית, הכת מראשי ואחד חיפה ושב

 כמו בעיר־הכרמל. הוא העולמי ומרכזה
 לוטפו- נולד עבאס, עבד־אל־בהא הכת וייסד

 עבאם כאשר בארץ התיישב בפרס, לה
 בית־הדין חבר היה מיקלט• בר, יפש
 לא השתתפו ובהלווייתו העדה, של :ליון

אח דתות בני אלא הבאהית, הדת בני !
 על היפה הפרסי בגן אצלו שהתארחו ת,

בחיפה. הכרמל, ■

ר ט פ בי הרב ,81 בגיל ♦ נ ה צ רי  א
 מזלאטופולי־טשורטו־ האדמור כרסלןי,1

 בני־ של החסידים חצרות מנסיכי אחד וב,
 הובא יחידה, בת אחריו השאיר רק.

הזיתים. בהר קבורה

,,שודדים! הס עו־סיס-אדה לא ״אלה
מוסב׳ שושנה לשכנתה הביבה אמרה

 בבנק הקהל :מרחוק צימם־נון?
 הכניסה, על חולשים השודדים מבוהל. ניצב

כולם. על מאיימים

י ש ; /7'4 0ל,

״־ בעלת־הדירה
 ״הם והאומרת: שנח, 21 מזה עת־רמב״ס

בזולת.״ ומתחשבים מאוד שקטים דיירים היו

 עם שלך מהבית ירדו ערכים ני **ץ
 מוסבי. שושנה קראה נשק!״ ^ ען

 ב־ 1 בראשית ברחוב הגרה שפי, חביבה
 יהודים!״ רק גרים ״אצלי הזדעזעה: רמת־גן
 שראתה: במד, בטוחה היתד. שושנה אבל

 מחלון־ הבחינה לכן קודם שניות כמה
 ורדו אשר שזופי־פנים בחורים בשני ביתה

 נתוודה היתד, בידם לבנה. ואלינט ממכונית
 בשמיכה. העטופה אפורה, וחבילה אפורה

 כלי־נשק. של קניהם הציצו החבילה ומתוך
 לך שמו בטח הם מאל־פתח. ודאי ,הם

 ונקרא הבית את שנעזוב כדאי חומר־נפץ.
שושנה. המשיכה למשטרה!״

 השתיים שכנתה. את חלקית, שיכנע, הדבר
למשטרה. לטלפן ניגשו

^ ^
תפוס היה הטלפון

 שבעזרתו מאה, שמספר התכרר *אז
תפוס. — המשטרה את להזעיק אפשר ן

 אותו נורא, עסוקה היתד. המשטרה כי
 הבחורים אחר במצוד־ענק עסקה היא רגע:

לדווח. השכנות שתי ביקשו עליהם
 תמימות דקות חמש שבמשך אירע וכך

 חלומות־ כבר החולמות הנשים, צילצלו
בלהבות. העולים בתיהן על בלהה

 אחת של במוחה גאוני רעיון עלה לבסוף
והשתיים חברתה, את לקחה היא מהן.

 מצלצל. • הטלפון :קלוז־אפ צילום
מתקרבת. יד השולחן. על מכשיר־טלפון

 פקיד- על מאיים השודדים אחד :צילום
למכשיר. לגשת לו לתת מסרב בנק,

ב עומדים והקופאי המנהל :צילום
לשודדים. מתנגדים ואינם מורמות ידיים
 הבנקים ברוב כמו דיסקונט, בבנק כי

 להיכנס לא הוראת־קבע קיימת בארץ,
 כשחיי־ מזויינים, שודדים עם להתנגשות

בסכנה. הלקוחות
4, 4̂ 4׳

כאוויר יריות
ל - ע ף ר  יצאו השודדים ששלושת אי

ה כשבמזודדתם הבנק, מן התנגדות ללא 1

 ובכישרון־ בתנופה המידרבה, על עולה
ש דיסקונט בנק סניף פתח מול נהיגה,
 הסניפים אחד — בגבעתיים רמב״ם ברחוב

בעיר. ביותר השלווים
 שודדים, שלושה :קלוז״אפ צילום

 בידיהם, ועוזי אקדחים עם רעולי־פנים,
מהרכב. יוצאים

 לא ),52( רפפורט ף81יהשנא׳
 קיימות לשודדים: התנגד

הלקוחות. חיי את לסכן לא בבנקים הוראות

 לפני מובא שפי, גברת אצל שהתגורר,אורבל שדמה השוו
לאיש־מש־ כבול כשהוא שופט־השלום

משטרת־ישראל. סמל ועליה המשטרתית, מכונית-הכלא — מאחריהם אזרחיים. בבגדים טרח
 לביתה סמוך ברחוב, שניצבה לניידת ניגשו

מחסום־עצירה. וליד — חביבה של
 שעה, אותה שהוצבו, רבים מני אחד
 שמסביבה. והערים תל־אביב ברחבי

^
השוד אחר דקות 6

עש כמה הוקמו חסומי׳המשטרה
שש ובדיוק — לכן קודם דקות רות מ

 ממעשי- אחד בגבעתיים שבוצע לאחר דקות
ישראל. שידעה ביותר הנועזים השוד

 תסריט־ מתוך כלקוח נשמע תיאורו
 דו״ח מתוך או — אמריקאי גאנגסטרים

 אל־קאפונה של בשיקאגו הערוך משטרתי
העשרים: שנות ושל

ועובד, לבנה ואליאנט מכונית :צילום

ישראליות. לירות אלף חמישים— לבנה
 הוא השומר. הרביעי, השודד המתין בחוץ

 כאשר אך הגנובה, המכונית הגה ליד ישב
 ה־ מן בניחותה ירד נושאי־השלל את ראה

 נוצרה אשר ההתקהלות את ופיזר ואלינט,
באוויר. יריות של שורה בעזרת — במקום

 בקהל בהלה זרע שלו העוזי טירטור
 את לחסום חלם לא איש הגבעת־רמב״מי.

 דראמא־ נסיגה שערכה המכונית, של דרכה
 רעול־ של והרגל חורקים כשהבלמים טית,

הכוח. בכל דוושת־הדלק על לוחצת הפנים

שודדים! ערכים, לא
תלונת את הניידת שידרה אשר ך*
לעבר המאמצים כל הופנו השכנות, ה


