
במדינה
לנסק׳ פרשת

 בוס מכל יותר
המאפיה של
 כי להוכיח משרד־הפגים ירצה אכן אם
 המסכן פלילי עבר ״בעל הוא לנסקי. מאיר

 עד לרשותו יעמוד הציבור,״ שלום את
נוסף.

 קורבן הוא כי לנסקי טען בטלוויזיה
 ושפתח סנסציות, הרודף אחד, לעיתונאי
 טעה. שלנסקי נראה אבל נגדו. במערכה

 האנק מפלורידה, עיתונאי אותו רק לא
כמנ שלו הביוגראפיה את שכתב מסינק,

 מלחמה. עליו הכריז התחתון, העולם היג
נוספים. חוקרים יש

 אמריקאי סאלרנו, ראלף הוא מאלה אחד
״הפד־ בשם ספר שכתב איטלקי, ממוצא

סאדרנו חוקר
להעיד מוכן

 מזכיר הוא זה בספר הפשע״. של רציה
פעמים. שש לנסקי את

מו שהוא ישראלי, לידיד הודיע השבוע
 ב־ כאן ולהעיד לישראל לבוא בהחלט כן

בית־המשפט.
 על למשל, 1 מה על תחלי!?♦ לו אין

 לנסקי, את לתאר אותו שהביאו המניעים
כלהלן: ספרו, של 88 בעמוד

 יחידה־במינה דמות הוא לנסקי ״מאיר
 מלחמת־ לפני הפשע). (של בקונפדרציה

 בלתי־חו־ בהימוריס עסק השניה העולם
 הוא אחרים. ובמקומות בפלורידה קיים
התח שהתפתחות והבין הנולד את ראה

ל ההימורים את תהפוך האווירית בורה
 הימורים בפעולות פתח הוא עולמי... עסק

 בא־ (של הדיקטטורה שנפלה עד בקובה,
ב פתח מכן לאחר לו... שעזרה טיסקה)
באהאמה... באיי פעולות

ל להכניס שכדאי תמיד הבין ״לנסקי
 הוא איטלקיים. שמות בעלי אנשים עסקיו

במזו (בלתי־חוקיים) כספים בהעברת גאון
להש העצמי הביטחון תמיד לו היה מנים.

להסתכן. במגעים, לפתוח בני־אדם, חית
 של סופו זה יהיה לנסקי, ימות ״כאשר

 המאורגן הפשע תקופה. של וסופה חלוץ
 מסו־ מבחינה תחליף. לו למצוא יוכל לא

הבו מן אחד מכל יותר חשוב הוא יימת,
האיטלקית.״ המאפיה של סים

 מצטט 225 בעמוד מסים♦ בלי פשע
 גדולים ״אנו לנסקי: דברי את סאלרנו

 *.״ ארצות־הברית שד הפלדה מחברת יותר
 בשנת היתד. הפלדה חברת כי מציין המחבר

 ל״י, מיליארד 17 של מחזור בעלת 1967
 ההכנסות נטו. ל״י מיליון 800 והרוויחה

 שנה באותה הגיעו הפשע קונפדרציית של
 יותר עשרה פי — ל״י מיליארד 200ל־

 הרבה כמובן היו רווחיה מחברת־הפלדה.
 היא אין כי — הפלדה מרווחי גדולים יותר

מסים. משלמת

 מחברות־ אחת היא ארצות־הברית פלדת *
בעולם. ביותר הכבירות הענק

טת  כן ורגישותו, הרדאר בקלי
ה רגישות גם ט קלי  במקלטי ה

ה  פילוס. של הטלויזי
טי בכל  הושקעו פילוס מקל

 של האלקטרוני הידע מיטב
 באנגליה התכנון מהנדסי טובי

ת למענך שפתחו הם טי א  מקל
. . ה. ר ק ו טי הי קל  טלוויזיה מ

פילוס.
תרונות ה מי :פילוט טלויזי

 הודות וחדה צלולה תמונה •
לק נפרדים טיונרים 2ל-

מס. שידורי ליטת ו־ז
 אור המסננת מסך זכוכית •

העיניים. עייפות למניעת
 2ל- הודות נפלא צליל •

רמקולים.
).24(״ ס״מ 61 רחב מסך •
 למנורת אחריות שנתיים •

המסך.

ס פטור עם חוזרים, ולתושבים חדשים לעולים מ ה, מ ם קני ם. מחירי מיוחדי

 דיאטה
אחריות על

 ותיווכחי הרבה, אכלי
סנטימט מאבדת שאת
ממתנייך, רבים רים

 משמנים ומכל משוקייך
סו את למדי מיותרים.

 כוכבי של הדיאטה דות
 עד הורידי הקולנוע.

ליום. ק״ג חצי
 ההרזייה תכנית את ניסו ואלפים מאות
מצ לא התכנית העולם. ברחבי שלנו
 הרעבה או כח־רצון, מאבקים, ריכה

 לאכול לך מאפשרת תכניתנו מכוונת.
ויותר. ק״ג 5—10 עד ולהוריד הרבה,

 רעב בלי תרגילים, בלי גלולות, בלי
 שתתן המהפכנית ההרזייה תכנית —
אח על שלך. הטבעית הגזרה את לך

 — ולא ימים. 10 תוך ק״ג 3 — ריותנו
 10 היום עוד שלחי אליך. יוחזר כספך
 המוחצת התכנית את ותקבלי לירות
 טיבולי, ובריאה. מהירה להרזייה ביותר

(מ.) ב׳. הרצליה ,332 ד. ת.

מאיג גוריד! גיורא

דגים במזל
משעשעת מוסיקלית קומדיה

,,הדר״ גבעוניים תד״אביב
9.00ב־ 12.11 ר יום (אהל) ארלוזורוב״ ״בית

האומה״ ״בניני ירושלים 8.30ב־ 9.11 ג׳ יום
9.00ב־ 13.11 מוצ״ש 8.30ב־ 10.11 ׳ד יום

״קרן״ באר־שבע 8.30ב־ 14.11 א׳ יום
9.00ב־ 16.11 ג׳ יום 8.30ב־ 15.11 ב׳ יום

178429 הזה העולם


