
ה סינדיקאט יושב־ראש של בתואר אותו
פשע.
 ללנ־ המייחס בגילוייו, מדהים ספר זהו

נור רצח מעשי של ארוכה שורה גם סקי
ה אולם ובמצוותו. בפקודתו שנעשו אים
 שהוא זה הוא בספר ביותר הנורא דבר

 ישראל של שמה את ישירה בצורה מקשר
האמריקאי. הפשע לסינדיקאט

השאר: בין בספרו מסיק כותב
 חוק את לנצל לנסקי מאיר יכול ״כיהודי,

 ישראלי. אזרח מוד ולהיות בישראל השבות
 הורשע 1964ב־ תקדים. ללא אינו כזה צעד

 (״דוק״) ג׳וזף לנסקי, של הותיק שותפו
ב הכנסה. מס חוקי על בעבירה סטאשר,

 בסכום סטאשר נקנס שנה אותה של יולי
 שנות לחמש ונידון דולאר אלפים 10 של

 ש־ בתנאי בוטל הדין פסק ביצוע מאסר.
 וכך שם. וישאר לישראל יעזוב סטאשר

ב היום עד מתגורר סטאשר (אגב, עשה.
 גילו למרות מנהל, בחל־אביב, שרתון מלון

 תל־ צעירות עם רומנים ל־סד, המתקרב
אביביות).

 בספרו, ואומר מסיק ממשיך מונס,״ ״אל
ל ברח לנסקי, של ושותפו ידוע ״מהמר
ב .1970ב־ במיאמי שהואשם אחרי ישראל

נעל ,1967ב־ נמלט. עבריין הוא רשמי אופן
ב לנסקי של הבכירים מעוזריו שניים מו
 ריטר ופראנק קרטניי מקס — בי,אמה איי
כת הוגשו שניהם נגד בישראל. והתגלו —
 כ־ הוכרזו ושניהם בניו־יורק אישום בי

 של החדשה ממשלתה על־ידי רצויים״ ״בלתי
באהמה.

 נגדו, אישום כתב שהגשת ידע לנסקי ״...
 פלמג־ קאזינו של מההכנסות מס העלמת על
בלבד... זמן של עניין היא ואגאס, בלאס גו

מש כמה מהמרים לסיציליה, נוסטרה קחה
 לנסקי כמו שאנשים האפשרות על קיפים
 בישראל אחרון מקלט לעצמם לקנות מנסים

 אותם ויניחו בהערכה יזכו שם מקום —
 שהגאנגסטרים בודאות לומר ניתן לנפשם.
ב ובגלוי רב זמן מזה תומכים היהודים
ישראל. ובמדינת יהודיים עניינים

 מאיר של שותפו להורג הוצא בו ״בלילה
 קאזינו הנהלת נלקחה סיגל, באגסי לנסקי,
 איך נשאל כאשר מדווי. מו ידי על פלמנגו
 ללאם־ואגאס, כזו במהירות להגיע הצליח
 למען מסע לערוך כדי לשם הגיע כי השיב

 לני כמו אנשים המאוחדת. היהודית המגבית
 בראנדיים. לאוניברסיטת תורמים הם סקי

סכו יהודים גאנגסטרים תרמו במיאמי־ביץ׳
 של הענקיים ההתרמה למסעות גדולים מים

הבונדס.
.בישראל. חברים הרבה יש ״ללאנסקי . 

 לנהל להמשיך שיוכל בכך ספק להטיל אין
 מישראל. שלו הבינלאומית האימפריה את

 החל לישראל, בואו אחרי קצר זמן למעשה,
ה ידידיו הם מהם שכמה בלדרים, של זרם

 האפ.בי.־ בישראל. לבקר והנאמנים, ותיקים
 של מישראל וצאתם בואם על מסרה איי.,

 הארי בלום, ידי סיגל, הימי כמו אנשים
 הצעיר (אחיו לנסקי ג׳ק וכמובן סטרומברג

 עסקי בניהול ימינו ויד לנסקי מאיר של
ההימורים).
 בידי המונהגת מיאמי, קבוצת של ״חברים

 שב- שבמשרדו האיש — הורוביץ מאקס
 של הקאזינו את לנסקי תימן מיאמיביץ׳

ביש שוב לפתע הופיעו — בהאמה גראנד
להש כדי לשם באו שהם הודיעו הם ראל.
״השקעותיהם.״ על גיח

 עוד נותרו וכשלא אולקוס חולה ״כשהוא
 לטייל לנסקי יכול לכיבוש, עולמות עבורו

ב־ כמו קלות באותה בתל־אביב כלבו עם
 הבנק כמנהל המשמש המפד״ל, ממנהיגי (מימין), רוזנבאוס טיבור זהוהבנקאי

לנסקי, מאיר של הפינאנסי המוסד שהוא בג׳נבה, לאשראי הבינלאומי
בישראל. הושקע זה מכסף חלק דיווח. כל ללא שחורים דולארים מיליארדי מועברים אליו

ה ממלונו ד בהרצלי ס לנסק■ מאיר י
שקט ולנהל להמשיך ת ב  עסקי א

שע סינדיקאט המאורגן הבינלאומי הפ
 בפשטות החליט מתרחש מה למד כאשר
המדינה." את לעזוב

 גאנגטטדים
למגבית תורמים

הוא־ בגללו קטע, מסיק מפרסם אן ך*
 אנטישמיות. דיעות כבעל בארה״ב שם ^

ה־ של בקשרים השוואה לערוך ״בנסיון

| '1ל \111| אנו, לאקי זהו | ה לוצ׳י
! 1^ | | | ה של העליון פטרון \

 של הקרוב ידידו שהיה ,30ה־ בשנות מאפיה
סינדי כמנהיג ההכרה את לו והעניק לנסקי

 שנות 50־7 בשעתו נדון לוצ׳יאנו הפשע. קט
שת בתי ניהול על מאסר  חולץ״ בנייו־יורק, בו

 טכסיס בעזרת שניס .חמש בעבור מהכלא
קי  משש לאיטליה, גורש לנסקי, מאיר של חו
ם הברחת על מפקח הוא לאמריקה. הסמי

הו הוא בארצות־הברית, מאחוריו, מיאמי.
 של ורענן צעיר צוות עם יעיל ארגון תיר

פלי הרשעות ללא קולג׳ים, בוגרי עוזרים,
אותם. שיזהו לפני רב זמן שיעבור ליות,

 אחד, אדם של לגאוניותו הודות בעיקר
נו למציאות הבינלאומי הסינדיקאט הפך

ראה.״
 זה סיום משאיר רושם איזה לתאר קל

 בארצות־הב־ קוראיו מיליוני על הספר של
 השאיר הוא רושם איזה גם לתאר קל רית.

או שמעו שודאי ישראל, ממשלת שרי על
דותיו.

הוא מי
ציגלבאום? בגי

 כי לטעון שניסה מישהו היה אם ^
 פרי אלא אינו לנסקי בספר המסופר כל |

 האחרונים השבועיים מאורעות באו דמיון,
 ה־ ראשי של ההתכנסות פניו. על וטפחו

 ישראל, לכיוון ויציאתם באירופה סינדיקאט*
לע התכוון שהסינדיקאט עדים כאלף העידו

 הידועים. מכינוסיו אחת את בישראל ריו
 את שהגה עצמו, לנסקי זה היה למעשה

 עוד הפשע ארגוני ראשי של הכינוס רעיון
 לנסקי, .20ה־ שנות של ה,,יובש״ בתקופת

כ הפשע בעולם שלו הקאריירה את שהחל
 משקאות למובילי גנובות מכוניות ספק

 בעצמו, כאלה משקאות וכמוביל מוברחים
 את לתאם כדי המבריחים ראשי את כינס

 נערכו הכינוסים ביניהם. העבודה חלוקת
 והפכו מפוארים בבתי־מלון ומתמיד מאז

למסורת.
מח הסינדיקאט ראשי היו אלה בכינוסים

 ביניהם, השפעה איזורי חלוקת על ליטים
 כנופיות בין שפרצו בסיכסוכים מכריעים

ו חדשות, השקעות על מחליטים שונות,
 הסינדיקאט מחברי מי על מוות דין גוזרים

 בהאשמות או בסמכותו במרידה שהואשם
אחרות.

להת נוהגים המאפיה, משפחות ראשי כולל
 בניו־יורק. אסטוריה ולדורף במלון כנס

ב מתגורר הסינדיקאט כשיושב־ראש עתה,
סי כל ראו לא הם בהרצליה, אכדיה מלון

 בישראל, כזה כינוס לערוך לא מדוע בה
 הסינדי־ ראשי של הגדול שרובם עוד מה

כ בביקור לשלב היכולים יהודים, הם קאט
 מבין למשל. המערבי, בכותל ביקור גם זה

ה בנמל שנעצרו הסינדיקאט חברי שלושת
 ידוע שבאו, כלעומת והוחזרו בלוד תעופה
 ה־ בן ציגלבאום ציגלבאום. בנימין בעיקר

 ב־ מאעכר הוא לנסקי, של גילו בן ,68
 הופה, ג׳ימי עם בשעתו שעבד מיאמי־ביץ׳

 מובילי של והמושחת לשימצה הידוע הבום
 קשרים לו ויש בארצות־הברית, המשקאות

ואגאס. בלאס לנסקי של ההימורים בעסקי
 כאחד האחרונות בשנים נחשב ציגלבאום

 לנס- של ביותר החשובים עוזריו משלושת
 — מפתח תפקיד עליו הוטל בשעתו קי.

 שהיה מי של ימינו יד את לתלם להכניס
 האמריקאי בסינאט הרוב מנהיג של מזכירו

בקר. ג׳נה בובי —
 בשר של ליברה כל עבור פני קיבל בקר

 ליצוא דוק״ ״פפה של בהאיטי שנשחטה
 למשטרו סייע הוא כתמורה לארצות־הברית.

מיל כמה של הלואר, לקבל דוק פאפא של
 של לפיתוח הבנקים מאחד דולארים יוני

ארצות־הברית. ממשלת
ללנס־ להשיג שהצליח ציגלבאום זה היה

 הקלטות, של העתק רשמיים ממקורות קי
חש סוכנים בידי פרקליטיו במשרדי שנעשו

 שימש גם ציגלבאום האפ.בי.א", של איים
 באזור קרקעות ברכישת לנסקי של כסוכנו
קנדי. כף של המפתח

 אנשי בין ציגלבאום של הימצאו עובדת
 העידה לישראל, בדרכם שהיו הסינדיקאט

 כינוס היתר, הביקור מטרת כי מכל יותר
בישראל, הסינדיקאט של

 לחצים
בממשלה

הסינדיקאט, ראשי היו רבות שנים במשך
1-------

ה מחנזילח הגזור ■נלושג הוא סינדיקאט *
 קשור להיות — שפירושה סינדטיקוס, יוונית

בנו ״יחד. שג של מו ה קבוצה — הוא המו
שימה פועלת׳"לביצוע אחת. ״מ

ת ך■* מ סו ר  זכ- לה השלילית העולמית פי
 את שהבהילה היא השבוע, ישראל תה | ן

 שחסר מה בדיוק זה כי ישראל. ממשלת
 שלתדמי־ — ולממשלה ישראל למדינת עתה
 כמדינת בעולם ישראל של השלילית תה

מדינת של׳ התדמית גם תתווסף כובשים,

 המאורגן הפשע מנוהל ממנה גאנגסטרים,
הבינלאומי.
הממ בתוך הלחצים גברו מכך כתוצאה

 לג־ של השהייה רשיון להאריך שלא שלה
 ולא כחודשיים בעוד יפוג שתוקפו סקי,

בישראל. לשהות להמשיך לו לאפשר
פשוטה. כך כל אינה זו שהחלטה אלא

 לנסקי יכול זכויותיו, על לעמוד יחליט אם
 ל- הישראלים פרקליטיו באמצעות לפנות

 לפי אזרחות לתבוע לצדק, הגבוה בית־הדין
מ למנוע אי־אפשר החוק לפי השבות. חוק
 משרד־הפנים בידי שאין כיוון זו, זכות מנו

 מסכן לנסקי של הבריאותי שמצבו הוכחות
לפ עלולים שמעשיו או המדינה, אזרחי את
בביטחונה. גוע

ש שמשון יעקב ששריד,משפטים, למרות
 של לשהותו המתנגדים בראש עומד פירא׳
ה יועציו על־ידי לו נמסר בישראל, לנסקי

 עשוייה לנסקי עם התחכמות שכל משפטיים
ה עלולה בה משפטית, להתמודדות להביא
להפסיד. מדינה

 או שם־טוב
לטוב שמן

ג ך■ צ ה מ  אפש־ רק לממשלה נותרה כז
 או השבות, חוק את לתקן אחת: רות

 כמו למיקרים שיתייחס נוסף סעיף בו לכלול
ה מן גירושו את לאפשר כדי לנסקי, של

ארץ.
 היא זה, צעד על הממשלה תחליט אם

 נוח בלתי במצב עצמה את למצוא עלולה
 יופעל אחד מצד והסדן. הפטיש בין ביותר,

 — ארצות־הברית שלטונות של לחץ עליה
 הרשמית הסגרתו את לדרוש יכולים שאינם

 — לכך עילה להם שאין כיוון לנסקי, של
 הוא נוסף לחץ מישראל. לנסקי את לגרש
 ובעולם בארצות־הברית הקהל דעת לחץ

לישראל. מאוד להזיק העלולה כולו,
ו בלנסקי להתנכל נסיון כל שני, מצד
 עשוי בארץ, לחיות אפשרות ממנו למנוע
 ש־ פומבי, משפטי למאבק רק לא לגרום

 גם אלא בו, מעוניינת אינה ממשלת־ישראל
 הגדולים מהתורמים כמה עם גלוי למאבק
 ביותר הגדולים והמשקיעים למגבית ביותר

במדינת־ישראל.
 רוזנ־ שטיבור סכנה אין לנסקי, יגורש אם
מוש בהם בישראל, עסקיו את יחסל באום
 אולם דולארים. מיליוני מאות כבר קעים

 מאוד מוחשית סכנה קיימת זאת, לעומת
 בארצות־ ותבונדס המגבית מפעילי שכמה

 מיליוני מאות שנה מדי המזרימים הברית,
 את יפסיקו המדינה, של לקופתה דולארים
 אר־ יהודי בין למסע בגלוי וייצאו פעילותם

התרומות. להפסקת צות־הברית
 ממשלת־ישר־ חצטרך בפניה הדילמה זוהי

 היא ביותר. הקרוב בזמן להתייצב אלאל
 למדינת יותר חשוב מה להחליט תצטרך
טובי שמך או טוב שם ישראל:

י


