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הזה? המיסכן היהודי מן רוצים ה ץץ
ככה? סתם בו מתעללים למה

 כדי לארץ, קשיש יהודי לו כא
 הוא אין הסוערים. מחייו כאן לנוח

 שיניחו שלווה. לחטוף אלא מבקש
ה כארץ יהודי בשקט, לחיות לו

יהודים.
 עם קצת מטייל בצינעה, לו חי הוא
שליו. כאזרח מתנהג הסיני, כלבו

הי מדינת קמה זה בשביל הרי
 הנה שיבואו כדי בן? לא הודים,
 קברות ליד יתפללו זקנים, יהודים

המדו או (האמיתיים אבותיהם
ב חייהם את באן יסיימו מים),

העת. בוא
 מה? אז בנכר, קצת פעם סרחו ואם

היהו במדינת צדיקים? כולנו אנחנו וכי
ב יהודים, לפושעים גם מקום יש דים

 שלא יהודים חשודים רק כשהם ייחוד
בדין. הורשעו

 אמריקאית? מושבה פה, אנחנו מה וכי
 העבודה את לעשות צריכים אנחנו היום

יהודים? להם להסגיר שלהם, המלוכלכת

ושיפסי כשקט, באן שיישב אז
המוח. את לנו לכלכל קו

מיל כמה הנה להביא רוצה הוא ואם
טוב. מה מיליונים, מאות כמה או יונים,

ה מן גם כסף לקחנו ריח. אין לכסף
הגרמניים. רוצחים

טוב. הכל הארץ, בניין בשביל
ובו׳. ובו׳ ובו׳
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 הגדול המסע עכשיו מתנהל ד ץ•
 האדמו״ר בעל־הנס, מאיר רבי למען ^

לנסקי. מבית
 בפה־מלא. קצת וגם בחצי־פה, קצת

ה במסדרונות בכתיבה. וגם בדיבורים
 וגם מסויימות מפלגות ובמשרדי כנסת

ראש־הממשלה. של בביתה
 על עליו, לרחם נקראים אנחנו

מש על-ידי שהוגדר הזה, האיש
 ארצות־ ממשלת של בביר פטן

 של הפיראמידה ב״ראש הכרית
בארצו. המאורגן״ הפשע

 אותו מגנה שני ושר עליו, מגן אחד שר
 השני הצהרון בעדו, אחד צהרון בחריטות.
מתקיפו.
 לשני הארץ תתפלג מעט עוד
 ואנטי■ לנסקיסטים — מחנות

לנסקיסטים.
 גורלו על רק מדובר פה שאין ומכיוון

 מעקרונות- כמה על אלא אחד, איש של
 האינטרס על וגם מדינתנו, של היסוד

הפרשה את לבדוק מוטב — הממלכתי

ה בעזרת מיותרים, רגשות בלי שוב,
הקר. הגיון
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 זה ברגע שפועלים העובדה צם **
ע  אדירים, כה כוחות לנסקי מר למען ׳

דרשני. אומרת
 למענו שמשתדלים סוד זה אין
הגדו היהודיים מאילי־ההון במה
ב בספים שהשקיעו ביותר לים

ארץ.
 של בעברם קצת מפשפשים וכאשר

 עובדות בו מגלים אלה, יקרים יהודים
משונות.

 של אחיו הוא אחד מולטי־מיליונר
 במישכן־הימו־ לנסקי של שותפו שהיה מי

 מישכן־הימו־ אותו של מייסדו גדול. רים
 בצורה נרצח לנסקי, של נעוריו ידיד רים,

 חילוקי־דיעות שנתגלו אחרי — אכזרית
לנסקי. ובין בינו

סג במיקרה, היה, שני ומולטי־מיליונר
 בפעולתו הראשון המולטי־מיליונר של נו

לנס- למען משתדל הוא וגם ישראל. למען
קי•

 גדול בנק בעל שלישי, ומולטי־מיליונר
בעלי ובעתונים בספרים הוגדר בשווייץ,

 ממלכת־הפשע, כגיזבר מיליונים של תפוצה
 בנק- מעין שלו. בבנק אותו ומלבין

מכבסה.
 שהשקיע מולטי-מיליונר, ואותו

 מר* עסקן הוא כארץ, הרבה בה
 הדתית במפלגה גדול ותורם בזי

 האיש שר־הפנים, הוא שמנהיגה
 אשרות- מתן על להחליט המוסמך
 והוצאת אזרחות, הענקת בניסה,

דרבונים.
 מונהגת היריבה הדתית המפלגה ואילו
שהוג מי של שותפו שהוא האיש על-ידי

 לנסקי של כאדונו ופעם כסגנו פעם דר
בממלכת־הפשע.

מוזרה. הסתבכות אכן,
מו מיליונים מוזרים. מיליונרים

זרים.
 כדי עתה מופעלים האלה המיליונים וכל

 המים־ את בעל־הנס מאיר לרבי להבטיח
בישראל. המבוקש לט

נס. אבן,
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 שבפי ביותר המשכנעת טענה *9
 לנס- מאיר של וממליצי־יושרו מגיניו \ 1

 של בפשע מעולם הורשע שלא היא קי
ממש.

שלנו, מדינת־החוק מושגי ולפי
 חף■ הוא — הורשע שלא מי

מפשע.
 זה אין אולם בישראל. — נכון זה
באמריקה. כל־כך נכון

 עמדה שם שתופס מי לגבי לא ובוודאי
 למר המייוחסת כעמדה — הפשע בממלכת

לנסקי.
 או נבחרים השופטים — באמריקה כי

והפוליטיק פוליטיקאים. על־ידי מתמנים
 — ספק שום אין בכך — קשורים אים

 ממלכת־הפשע, עם מאוד קרובות לעיתים
שלהם. מסעי-הבחירות את המממנת

 האמריקאית מערבת־השיפוט
 והדבר רכים, כאזורים מושחתת

לבל. ידוע
 כזה דבר אין הרי — למישטרה אשר

 של מישטרה מישטרות. יש באמריקה.
פוליטי שהוא לראש־העיר, הכפופה עיר,
למו הכפופה המדינה, של ומישטרה קאי.
 ומישטרה פוליטיקאי. שהוא המדינה, של

 ישיש הובר, אדגר למר הכפופה פדראלית,
אוי נגד פרטיות מלחמות המנהל עקשן

בו. לגעת מעז אינו ושאיש פרטיים, בים
הר מבל נקי הוא אדם באשר

 — כארצות־הברית מוקדמת שעה
 טוב. לאופי הובחה תמיד זה אין

 לאופי הובחה דווקא זוהי לעיתים
מאוד. רע
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שה שהוא טוען אינו לנסקי ר

לא. לגמרי תמים.
 מלבב, כגילוי־לב מגלה, הוא
״מהמר״. שהוא

 כמה המבזבז אדם ״מהמר״? נקרא מה
הלוטו? הטוטו, מיפעל־הפיס, על לירות

דווקא. לאו
 אדירה אימפריה מלך הוא לנסקי מר

ממלכה על ניצח הוא בתי־הימורים. של

 ארצות- ברחבי בלתי־חוקיים הימורים של
 בקובה, כזאת ממלכה הקים הוא הברית.

 על- שוהפל באטיסטה, הדיקטטור בימי
 נוספת ממלכה הקים הוא קאסטרו. ידי

 ומי בבריטניה. ואחר־כך באהאמה, באיי
עוד. היכן יודע

יהו נורא. בל־כך לא זה אולי
 עסקים מיני בבל בסף הרוויחו דים

 (יחד לקבלם סירבנו ולא שחורים,
בארצנו. בספם) עם

 בארצות־ הימורים של זו בממלכה אבל
כסי של כספיהם רק הוצאו לא הברית,

גאנגסטרים. של חייהם גם אלא לים,
 גם אלא דמים, רק בו נשפבו לא

דם. הרכה דם.
 עברו את המאפיין המיוחד הדבר וזהו

 אחרי רודף אכזר גורל לנסקי. מר של
ו ידידיו שהיו עימו, שהתרועעו אנשים

בשנים. עשרות במשך שותפיו
 חלקם זה. אחר בזה נעלמו הם

שהרוצ מכלי בלל כדרך נרצחו,
 להורג הוצאו חלקם נתפסו. חים

החשמלי. כביסא
 ואלה — בחיים נשארו מאוד מעטים

 על כעת מתדפקים או לישראל, באו
שעריה.
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 להיכתב צריך הנ״ל כל האם דוק. 1 ן
? הווה בלשון או עבר, בלשון

 לנסקי מר האם — אחרת לשון
דיווחיהם על החי פנסיונר, הוא

 פעיל שותף או העבר, עסקי של
ביום? גם אלה בעסקים

 נניח ״טוב, ולאמר: לבוא מישהו יכול
 הגדול הבוס הגאנגסטרים. מלך היה שהוא

 איש־המיסתורין הפשע. סינדיקאט י של
 זה אבל לרוב. שפיכת־דם מאחורי שעמד
 הצליחו לא האמריקאים אם לעבר. שייך

 כעת, ממנו נמנע מדוע אותו, להרשיע
כאן?״ לחיות לגימלאות, שיצא אחרי
 שאלה של המוסרי לצד עתה אכנס לא

 ה־ מניין בשאלה: לשאלה משיב אני זו.
בדימום? הוא האיש כי בטחון
 אימפריה על כיום גם חולש הוא האם

 בלתי־חוקית, בחלקה שהיא הימורים, של
בינ גאנגסטרים בשליטת הגדול ובחלקה
■י ? לאומיים
ם מקבל הוא האם ו י  אחוז■ ב

בתי-ההימורים מהכנסות ענק

? ם ו י תמורת מדוע? בן, אם ב
מה?
 כאן לבקרו באים ידועים פושעים אם

 ו/או האף־בי.איי שטען כפי במאורגן,
 הדיונים טיב מה מה? לשם האינטרפול,

כאן? לערוך שביקשו
 להעניק אם היא אחת שאלה

 לעכריין־כדימוס, אישי מיקלט
 שאלה נוראים. מעשיו היו אפילו
 להעניק אם היא לגמרי אחרת
 עולם■ של לצמרת פלילי מיקלט
 בארצות עדיין הפעילה הפשע,
 כחוק־ להשתמש והמבקשת רכות,

 בדי מדינת-ישראל של השבות
אפ ממנו אשר מוגן, בסים לבנות

כולו. העולם ברחבי לפעול שר
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״תדמית״. על אצלנו לדבר רבים **
התד על לנסקי פרשת תשפיע איך

בעולם? מדינת־ישראל של מית
)14 בעמוד (המשך
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