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מצלצל לצל<ל
 לסרט מסרט העתקה • וכר׳ חתונות בר־מצוות, ועידות, של הקלטות

 לכל מגבירי־קול התקנת י פרטיות) מהקלטות (גם לתקליטים ומסרט
 טלפון מגבירי • תיקונים ושרות רשמי־קול השכרת • מאזינים קהל גודל

ברנל. מתוצרת מקצועיים הקלטה ומכשירי

ר רדיו טו ק ה שרות / דו ט ל ק ה ישראלי ל
56433 טל. ,4 אידלסון רחוב תל־אביב,

במדינה
ה ר ס ח ח

ההבדל
הקטן
 צעיר תל-אביבי, מלונאי אדמוני, שמואל

 העיר חומות סביב לאיטו לו נסע ),26(
 שער־ ליד הגיע וכאשר בירושלים, העתיקה

ה לכיוון מכוניתו, עם לחזור החליט שכם,
החדשה. עיר

 הוא פשוטה. בדרך עשה הוא זה את
ב לאחור, הסתובב

 התמרור כי הניחו
 פנייה אין המסמן

לו. נוגע אינו שמאלה,
 ב־ שעמד שוטר

 סבר מקום קירבת
מ את עצר אחרת,
 לו ורשם כוניתו

 פנייה על דו״ח
ל בניגוד שמאלה
תמרור.

אד החץ. בכיוון
ל יכול היה מוני
לי חמש־עשרה שלם
 מן ולהיפטר רות

 הוא אבל הבעייה.
ל להמתין החליט
 ראשון כצעד משפט.

 למישט־ כתב הוא
 קיים כי הסביר רה,

ונפ מיוחד תמרור
הפ את האוסר רד

 לא וזה לאחור, נייה
פ האוסר התמרור

 שמאלה. נייה
 אחורה אסור כאשרהמישטרהלא

התעצל לא הגיבה,
 המראות תמונות של סידרה צילם אדמוני,
 לאחור פנייה אין התמרור את בבירור
 תל־אביב. בכבישי לרוב המצוי
 בבית- לשופט אלו תמונות הביא הוא

ב לתעבורה המשפט
ה השופט ירושלים.

 בדק בתמונות, ביט
ה בלוח־התמרורים

 כי ומצא שלו, אישי
ל מתייחסת העבירה
ש המראה תמרור

 הי בכיוון פנייה אין
חץ.

תמ שלושה וקיימים
מ ניפרדים רורים

 פנייה אין — זה סוג
 פנייה אין ימינה,

 פנייה ואין שמאלה,
לאחור.

 זאת גילה כאשר
ה על כעס השופט,

 שהביא על תובע,
מ אליו המשפט את
 תחיקה לבדוק בלי

מ ברשות־התמרורים
 קיים בתל־אביב דוע

האו־ מיוחד תמרור
ר סו ה א ל א מ ו־ אחורה פנייה סר ש
לא. בירושלים יי* י
 כדאי אז ועד זאת. לעשות הבטיח התובע

 פנייה בין הבדל יש בירושלים כי לזכור
אחורה. לפנייה שמאלה

החי
 נדהמו בירושלים הנודד. היהודי •
 קיבלו כאשר מאד,־שערים מתושבי כמה

 האנגלי השבועון את מאדצות־הברית בדואר
 במיזרח־אפרי־ לכושים הנועד המיסיון, קול
 סוכנות כי התברר כאשר רק נרגעו קר״

 קבע דרך להם השולחת האמריקאית, ההפצה
 דמר הדתי־קיצוני האידישאי השבועון את
 המיסיון, של סוכנת גם היא (היהודי), איד

 שיגרה היוצרות, את שבוע באותו ערבה
 לאפריקה המיועדת החבילה את לירושלים
לירושלים. המיועדת החבילה את ולאפריקה

במעגן־מיכ־ פסיכולוגית. לוחמה •
מל מהשתתפות המשק מזכירות נואשה אל
 צעד לבסוף יזמה החברים, באיספות אה

להש תלושי־חינם צירפה היא פסיכולוגי:
 לכל המחולק השבועי לעלון באסיפה תתפות

 במוצאי־השבת לראות התפלאה לא החברים,
כש האסיפה, לקראת מלא חדר־האוכל את

שסופ ההזדמנות את מנצלים המשק חברי
 שסופקו הזזינס מתלושי ליהנות להם, קה

הקיבוץ. מזכירות על־ידי להם

24

)9 מעמוד (המשך
 מומו ישיבה באותה זעק הזה?״ האיש

 ממציא־הבשר מפי לו משנודע גיאנקאנה,
להופיע. מתכוון אינו שבונאנו

ל החלטתה: את קיבלה הפשע וממשלת
 ליהפך היה שעתיד מי נגד צוו־הריגה הוציא

הקרוב. בעתיד לראשה,
★ ★ ★

יהודית בחווילה חטיפה
•ן *׳ ^91

ר 14* ך* ב טו ק או  בונאנו נחטף 15164 ב
 מזויינים גברים שני על־ידי ממיסעדה,

מכונית. לתוך אותו שדחפו באקדחים,
שבו שישה משך ב״מעצר״, הוחזק הוא

 השייכת — הקטסקילס שבהרי בחווילה עות,
 את השבוי שיכנע שם יהודי. לבעל־הון

אותו. לרצוח טעם שאין שובייו
 לידיהם להעביר פשוט, להם, הבטיח הוא

רכושו. כל ואת כנופיותיו, על השילטון את
 עוד צמאה אך — צמאה־דמים המאפיה

 — בונאנו שוחרר 1964 בדצמבר לזהב. יותר
 לוותר מבלי הרחוק, האיטי לאי מיד ונימלט

שילטונו. או נכסיו על
 כנופיות על הממלכה את כבש משם
 על השילטון את — ובאמצעותן קאנדה.
 עם יושב הוא בה כולה, המאפיה צמרת
הזה. היום עד מאגאדינו, בנפש, אויבו

★ '★ ★
התמנון זרועות

 על המאפיה חולשת ועיר עיר כל ף■
 ענפי־מישנה ועל עיקריים ענפי־הפקה ■,1

ביניהם: רבים,
 מי־ הימורים, מבתי־עסק, — סחיטה •

מיקצועיים. ואיגודים רוצי־סוסים,
 שלא וכאמצעי־השתקה, בשכר — רצח •
פנימיים. חשבונות סילוקי על לדבר
וחברות. בתי־עסק של — שוד •
 שונים, ועסקים בנקים של — שריפה +

הביטוח. את לגבות על־מנת
 באמריקה בתי־הבושת רוב — זנות •

 של עקיף או ישיר פיקוח תחת עומדים
 בעלי־ לא או זאת יודעים אם בין המאפיה,
 ה־ הקצין או השוטר לפעמים, הבתים:

בשם זאת עושה שוחד, הגובה מישטרתי
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מאנשי שקיבל ״טיפי׳ על־פי או המאפיה,
שלנו. העניין

הו חברות ובעיקר חוקיים: עסקים ©
 כלכלי ענף ככל וכוי, ניהול הפקה, בלה,

 אנשי־מאפיה למאפיה עוזרים כאן אפשרי.
המת את וסוחטים מכים הרוצחים, אחרים,

השחורה״. ״היד חברי בעסקי חרה
 ניפרד שירות זהו פינאנסי: ניהול 9

 המיליונר של פיקוחו תחת העומד בהחלט,
 לא שביקר לאנסקי, מאיר והציוני היהודי
 אינו לאנסקי ).8 עמוד (ראה בארץ מכבר
האימ את מנהל אך במאפיה, מוצהר חבר

שלה הכלכלית פריה
 ובלתי־חוקי סודי שירות בלדרים: ©

 הזה (העולם מארצות־הברית כספים להוצאת
̂  לאיסקי. אנשי על־ידי אף־הוא המנוהל ו)579

 — הגנגסטרים כספי את מבריח זה שירות
 ארצות- של טובים אזרחים של כספיהם וגם

 מס־ד,הכנסה את לרמות הרוצים הברית,
 אחוז למאפיה משלמים ואשר האמריקאי,

בלדרים. להם ישמשו שחבריה כדי מסויים,
★ ★ ★

ל כ״ מג ו ה חי צ רו ו

ה ל י פי ו נ ת כ ל ע מוגדר. באיזור פו
 ובלאס־ווגאס. במיאמי פועלות כולן אך ^
 יהיה שמישהו מכדי שמנים הרווחים שם,
 שפיכות־ למנוע כדי כן, ועל לוותר. מוכן

וה ערי־ההימורים על כולם עובדים דמים,
קיים.

 הסחטנות שכל כזה, הוא האגדי עושרן
מהכנסותי קטן חלק אלא מכלה אינה הזאת

אלו. ערים של הן
״משפחות״ 24 רק כנראה יש הכל בסך

אח :שונה גודלן האמריקאית. המאפיה של
אח כנופיות הכל. בסך איש 20 בנות דות
,! חברים. כאלף מונות רות
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