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יחסים ומערכת מפלגות
 תשלום ללא ולגלות, זזסידרה המשך את

 שבאמתחתו החומר בדיוק מה כלשהו,
לביב. של

 פרקליטו הוא בסוק נוספת: תעלומה
 אם לנסקי. מאיר של ולא סטאשר ג׳ו של

 אין וגורלו, לעתידו בקשר חרד לנסקי
 הוא סטאשר לדאוג. סיבה כל לסטאשר

ליש שהגיע שנתיים, מזה ישראלי אזרח
 שבית־משפט אחרי שנים, שש לפני ראל

 של מעונש אותו לחון הסכים אמריקאי
מרצון לגלות יצא אם מאסר שנות חמש

 את בה להרשיע יכלו האמריקאיים טונות
הפשע. סינדיקאט ראשי

 שהמים־ לדאוג סיבה שום איו לסטאשר
 עלולים ללביב הפ.בי.איי. שהמציאה מכים

 הישראלית. אזרחותו את ממנו לשלול
 בשם להציע, בסוק צריך היה ■מדוע

 שהיה מי המיסמכים? את לקנות לקוחו,
 של פרקליטו היה זאת לעשות צריך

לנסקי.
 בתשובה רק לפתור אפשר זו תעלומה

זמן זה המהלכת גירסה המאשרת אחת,

ביש שונים במיפעלים כספים ולהשקיע
ראל.

 עם שותפות שעשה זה הוא סטאשד
 פרוש מנחם ח״כ אגודת־ישראל, מנהיג
 סטאשר אותו. לרמות ניסה שזה וטען
להש ניסה קצר זמן שלפני האיש הוא
 בשותפות ל״י מיליוני עשרות כמה קיע

 צריכה שהיתה באילת, מלון בתי להקמת
ממשלתית. תמיכה לקבל

 שבדרכונו החופשי, האיש הוא סטאשר
ולעשות בעולם לנסוע יכול הוא הישראלי

ששהייתו לנסקי, נזאיר 111711 ל הוארכה בישראל הזמנית 1■/31 !
 ידי על ברציפות השישית בפעם השבוע

 שטרם בנימוק בורג, יוסף ד״ר שר־הפנים,
מסתמ עליו החומר כל את לשקול הספיק

מהארץ. לנסקי את לגרש שיש הטוענים כים

)19 מעמוד (המשך
הוותי מקציניה שלוש, מעשי את קור
לטש תוכל לא משטרת־ישראל, של קים
 ומשמעותו זה, מעשהו חומרת את טש

השלילית. והמוסרית הציבוריות

מרצון גלות
בישראל ^

 שלוש תתוניצג של לחלקו ם ^
 בשאר הרי מחלוקת, כל אין בפרשה

 של כבד בערפל הפרשה לוקה פרטיה
 מדוע היא העיקרית השאלה מיסתורין.

 המיס־ את לקנות צריך בסזק חיים היה
לביב? שבידי מכים

ש המיסמכים כל את פירסם לביב
 רץ. בהא שלו המאמרים בסידרת בידיו
 לשר־ העתקים מסר הוא לזה נוסף

 לשר־ דומים העתקים הציע המשפטים,
 עוד לו היו אם לקבלם. שסרב הפנים,

 להמתין בסוק היד, יכול נוספים, מיסמכים
לביב שיפרסם עד לקוחותיו, עם יחד

ר ש ק ה
 ראשי בין הקשרים הסתעפות את ממחישה זו קשרים מערבת
המפ לביו רוזנבאום, טיבור שלהם, והבנקאי המאורגן, הפשע
בך עמוס באמצעות המשטרה. וקציני בישראל הפוליטיות לגות

 ששימש מנור, ועמוס ת״א, מחוז משטרת מפקד שהיה מי גוריון,
 רוזנבאום, של בשירותו כיום העובדים — בביר בטחוני בתפקיד

המשטרה. וראשי הבינלאומי הפשע ראשי בין עקיף קשר יש

 ה־ כל לאורך המופיע סטאשר, לישראל.
 לצי- הפשע בסינדיקאט לנסקי של קאריירה

הי מעסקי הכנסות העלמת על הורשע דו,
שהשל- כמעט היחידה העבירה — מורים

 למרות בתל־אביב. שרתון מלון במסעדת ביחידות סועד סטאשר ג׳וסטאשו
 סטאשר מעדיף בקיסריה, וילה של ובעליה מולטימילונר שהוא

קלפים. במשחקי בעיקר הישראליים ידידיו בחברת מבלה הוא שם במלון, להתגורר

 איש פומבי: ביטוי מצאה ושטרם רב
האמרי הפשע סינדיקאט בפרשת המפתח

 לנסקי מאיר ולא סטאשר ג׳ו הוא קאי
לחשוב. שמקובל כפי

 שהצליח האמיתי הבוס הוא סטאשר ג׳ו
להיע המיסתורין, מסך מאחורי להסתתר

 והעתונאים, הציבור החוקרים, מעיני לם
 פעילותו, נחשפה כאשר תמיד, להופיע

 הפשע אנשי של ■הקטנים העוזרים כאחד
הפ סינדיקאט של בהירארכיה המאורגן.

 בשעתו ■לסטאשד היה האמריקאי שע
 של הבוס היה הוא — מבצעי תפקיד

 בתפקיד היה לנסקי קליבלנד. כנופיית
 היה, הוא — מטה קצין של לזה הזהה

 היועץ היום, גם משמש מומחים ולטענת
ל הימורים בענייני והמקצועי הפינאנסי

 שכיועץ יתכן הפשע. סינדיקאט מטה
 של חשיבותו היתד, גדולה וכמתאם

 סטאשר היה מעשי באופן אבל לנסקי,
 שריון חטיבת שמפקד כשם יותר, חשוב
בדרגתו. מטה מקצין יותר חשוב
 תיאוריה המאשרים רבים סימנים יש

 סטאשר בעקבות בא לנסקי מאיר זו.
 אזרחות כאן קיבל שזה אחרי לישראל,

 ניפגש לישראל, בואו מאז להיפך. ולא
 מדי כמעט סטאשר, עם בקביעות לנסקי

 עצמו את שמטריח לנסקי זהו תמיד יום.
 להיפך. ולא סטאשר את לראות ובא

 מאשר עשיר יותר הרבה הוא סטאשר
 כל את דוחה שלנסקי בעוד לנסקי.

 אנשי ידי על לו המוצעות ההצעות
 מעוניין כספים, להשקיע בישראל עסקים
עסקיים קשרים לקשור סטאשר ג׳ו דווקא

שירצה. מקום בכל עסקים
 היו מדוע להבין אפשר זאת לאור רק

 לעורך־דין כך כל חשובים לנסקי מיסמכי
 צפוי הוא בצרה. נמצא לנסקי בסוק:

 כמובן לו? דואג מי מישראל. לגירוש
 בדרגה, ממנו הגבוה ופטרונו שידידו

 לאזרח ולהפוך להסתדר כבר שהצליח
ישראלי.

ת מעגלי אבו ת ס ה  ה
ם ^ מתרחבי

 הבהירה מסקי מיסמכי רשת *
ה לחברה הסכנה רבה מה השבוע

ולתד העולם בעיני לתדמיתה ישראלית,
 דמויות של שהייתם נוכח העצמית, מיתה

בתוכה. וסטאשר לנסקי של מסוגם
 ההסת־ מעגלי את מגבירה פעילותם

 פוליטיקאים, גם גוררת סביבם, אבות
 ועתונאים משטרה קציני פקידי־ממשלה,

לפע אליו נסחפים שהם שדים, למחול
ברירה. מחוסר לרצונם בניגוד מים

 אדום, תמרור זו פרשה תשמש האם
 שמא או המעגלים! התרחבות את שימנע

הידר ■תקופת של תחילתה מבשרת היא
 קשורים בה הול, הטאמאני בנוסח דרות

ו הפוליטיקאים המאורגן, ■הפשע מנהיגי
 ניתן בלתי בקשר בזה זה המשטרה קציני

? לניתוק
 תגובתם באופי נמצאת לכך התשובה

 לגילוייה השלטון ומוסדות הציבור של
הסכנה. של הראשונים החמורים


