עד־דאידל־ו
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גיו זטאשר ,אחרון מנהיגי המאפיו
היהודית הובא בחשאי לקבורה בחולו1
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זאת עלתה רק  1000לירות ,התפאר שלמה,
״והחלטנו שהיא תהיה כחול־לבן .בלי מש
קאות חריפים ,רק בירה.״
ואם בכל זאת ביצבצו פה־זשם כמה
בקבוקי ויסקי ,קמפארי ושמפניה ,היו אלד,
הבקבוקונים הזעירים שהגניבו החבר׳ה,
שנעו לכיוון הסקופ.
הסקופ היה הרולטה .זו היתר,רולטה
אמיתית ,כמו בלאם־וגאס ,ואפילו עודד
תאומי לא הצליח להסתיר את הערכתו.
״מאיפה לקחתם את הרולטד הזאת ?״ שאג.
קשה היה לשכנעו ששלמה ועמי ישבו
הרבה־הרבה לילות כדי לבנותרולטה
א־לה לאס־וגאס במו ארבע ידיהם.
יגאל שילון ,במאי הטלוויזיה ,דיה קרו־
פייה מקורי לגמרי .חבוש כובע־קסקט הוא
ניהל את המישחקים ,וסכומים של מאות
לירות עברו באותו לילה מיד ליד .ה
מרוויח הראשי היה אייבי נתן ,שהתחפש
לגנגסטר נוראי עם שפם וסיגרוחליפה
מפחידה ,ודיבר כל הזמן על כסף — לא
על שלום ,לשם שינוי.
לבסוף הראה השעון שעל הקיר את
השעה שתיים אחר חצות .ולמרות ששלמה
פז ,שהוא גם חבר ועד הבית ,אישר את
קיום המסיבה שבועיים מראש ,מופיע בפתח
שוטר יהודי גיבור .אבל מי מאמין בפורים
לשוטר שהוא באמת שוטרי אז החבר׳ה
מילאו אותו תוך שלוש דקות בבירה מק
ציפה׳ וההילולה נמשכה עד אור הבוקר
ממש .והרולטה הסתחררה עוד שעות רבות
אחרי שעזבו אחרוני האורחים ,שחיפשו
ומצאו רק חתיכות ובירה ■וריקודים.

השם

חסר־המשמעות:

שעליו התנוסס
״יוסף ■שמוכר״.
בחשאי ותחת שם בלתי־מוכר הובאה
לארץ גופתו של ג׳ו סטא*שר ,שמת ביום
הרביעי ■שעבר מהתקף־לב פיתאומי ,בחד 
רו שבמלון שרתון במינכן .בחשאי וללא
פירסום הוא הובל ,כבר ביום הראשון
השבוע ,למקום מנוחתו האחרון ,־ בבית-
העלמין בחולון.

פרקליטו ,עורך־הדין ישראל פיקל ,ועוד
ידידים מעטים שהיו מקורבים אליו ב
תריסר השנים האחרונות שבהן קבע ג׳ו
סטאשר את מגוריו בישראל.
״אילו היו כאן שמונה החבריה שאיתם
הקים את המאפיה היהודית — לא היו
בעיות של מניין,״ התלוצץ אחד המלווים.
ג׳ו סטאשר היה השריד האחרון — להו
ציא את מאיר לנסקי■ ,שקשריו בסינדקאט

•נ

העולם הזה לפני שנים אחדות ,כאשר
שהה ג׳ו במלון שרתון בתל־אביב ,וסירב
לשוחח עם עיתונאים .התמונה צולמה ב־
חדרי־השירותים של המלון ,כשבו הופתע.

כמו ב״פל״בוי

סמדר דרור ,שהשתתפה במסיבה של דורית
פלד ,התחפשה לשפנפנה ״כמו בפלייבוי.״
בתמונה היא מדגימה גם מה ניתן לעשות
עם נקניקים ,שהיו הכיבוד העיקרי ב
מסיבה שעלתה ,לטענת מאדענה 1000 ,ל״י.
במקום אחר בעיר ,במועדון אל מאצ׳ו
החדש שביפו העתיקה ,נכח במסיבת-
הפורים גם אשר ידלין ,בדמותו של אשר
טבקמן ,סטודנט עליז שהחליט שלהיות
אשר ידלין בימים טרופים אלה ,זה הדבר.
הוא לבש פיז׳מת־פסים רחבה ,קנה כרטיס
מיפעל־הפיס והדביק את המיספר על גבו.
מי שאירגן את המסיבה ■היו שני צעי
רים׳ שלמרות שנידיורק מצאה חן בעי
ניהם החליטו שרק ארץ חמדת אבות היא
המקום בשבילם .אבי אלון וחגי שחר
הצליחו להביא לאל מאצ׳ו את כל מי
שביקר קודם־לכן אצל דורית פלד .הדוג
מנית חלי גולדנברג אפילו התחפשה ל 
איריס דווידסקו ,אבל איריס עצמה לא
היתה שם.
הדוגמניות קיטי ממון ,אורלי חידה,
ירדנה גורביץ וחיתי מור התחפשו ליפות
סתם .״כל השנה אנחנו מתחפשות ,אז
למה בפורים י״ שאלו.
השחקנית הצעירה ורדה פרידמן התחפ
שה ל״אולי.״ הזמר דני ליטני התחפש
ליהונתן גפן ,והצלם בן לם התחפש לבנ
אדם נשוי ונראה צמוד ■מאד לאשתו.
ואם בבוקר־בבוקר אמרו כולם ״ארור
מרדכי,״ אפשר לסלוח להם.
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ף* שעה שראש־ הממשלה יצחק
רבין המריא ,ביום הראשון השבוע,
לארצות־הברית ,נחת בנמל־התעופה .בן-
גוריון בלוד מטוס לופטהאנזה ,בטיסה
ישירה ממינכן שבגרמניה.
עשרות .העיתונאים והצלמים ■שליוו את
ראש־הממשלה שהמריא ,לא שמו ליבם
למטוס שנחת .אילו■ עשו זאת',היו מגלים
בוודאי שעם צאתו ■של ראש־הממשלה,
הגיע לארץ מי שהוגדר פעם כאחד הא
נשים המרכזיים *של סינדיקאט־הפשע הא 
מריקאי .היה זה ג׳ו )״דוק״( סטאשר בן
ה־ ,72מי שהיה בשעתו אחת הדמויות
הבולטות ביותר במה שכונה ״המאפיה
היהודית״.
ג׳ו לא זכה בקבלת־פנים כלשהי .הוא
הגיע בארון עשוי עץ לבן ,ארון־מתים

1

שונא פי וסומת

מושבע היה ג׳ו )״דוק״( סטאשר ,אשר ניראה
בתמונה כשהוא מסב לשולחן בחדר־האוכל של מלון
שרתון בתל־אביב ,לארוחת־הבוקר שלז .סטאשר החזיק זמן רב בדירה קבועה במלון.

ג׳ו ,שגם בחייו היה איש־מיסתורין,
שהתרחק מפירסומת זמעיתונאים וחי כל
ימיו בצל האגדות שנפוצו אודותיו ,נקבר
בטכס צנוע .שלוש מכוניות ■נעו באיטיות
אחרי מכונית הקבורה *של החברא־קדישא,
שיצאה מחדר־המתים *של בית־החולים אי־
כילוב .בבית־הקברות לא נמצא אפילו
מניין כדי להספיד ,ליד הקבר .רק שיבעה
גברים היו בחבורת המלווים הקטנה■■ש 
הלכה אחרי ארונו של ג׳ו סטאשר.
היו שם בנו ,סטפאן סטאישר ,שהוזעק
ממקום מגוריו בארצות־הברית למינכן,
ונטל עימו את גופת אביו לקבורה בארץ;

*

1ן :ך 1סטפאן סטאשר ,משופם ,בשנות
י •— 1ה־ 30לחייו ,הגיע לארץ רק
שעות אחדות לפני קיום טכס ההלוויית
הקצר ,כשהוא מלווה את ארון אביו.

ג׳וליאן ,היא שהחליטה כי
 1ן| ך ! ך1
אביה ייקבר בארץ האבות
11 ■111
תחת השם יוסף סטג׳ר ,לארץ הובא ארונו
של ג׳ו סטאשר תחת השם יוסף שמוכר.

הפשע האמריקאי היו רחבים יותר —
למאפיה היהודית ■ששלטה בעולם ההימו
רים והברחת המישקאות בניו־יורק של
שנות היובש.

■ !■

■

** ה שעזר לג׳ו סטאשר להאריך
ימים יותר מכל חבריו ,דוגמת לו־
איס בוכהלטר ,שנודע בכינויו ״לפקה״,
באגסי סיגל ,הארי גרינברג ואחרים ,היה
כישרונו להצטנע ולא להתבלט .הוא הע
דיף תמיד להיות האיש -שמאחרי־הקליעים.
בשל כיישרונו זה הצליח סטאשר להט
עות לא במעט את רושמי דיברי־הימים
של סינדיקאט הפשע האמריקאי .תיארו
אותו כאחד מעוזריו של מאיר לנסקי,
כמפקח־מיישנה על בתי־ההימורים ישל לאס־
וגאס .אולם האמת היא שמעמדו של
סטאשר בהירארכיה של עולם־הפשע הא
מריקאי היה תמיד גבוה יותר מזה של
מאיר לנסיקי ,שנחשב משום־מה כבוס
•שלו .סטאשר היה ■במשך תקופה מסויימת
הבום הבלתי־מעורער של כנופיית קליוו־
לנד .לנסקי היה היועץ הפיננסי וה 
מקצועי בענייני ההימורים במטה סינדיקאט
הפשע.
ג׳ו סטאשר נולד לפגי  72שנים בעיי
רה יהודית קטנה ברוסיה הצארית.
אחרי עשרים־וחמש ■שנים ■הכירו כבר
בכל השדרה החמישית בניו־יורק את
״דוק האיום״ .כיצד התגלגל לארצות־
הברית ,זאת אין איש יודע במדוייק .״ג׳ו
סטאשר,״ זה שם שאימץ לעצמו באמרי 
קה ,לא אהב לספר לאיש על ילדותו.
יש המוכנים להעיד כי ברח מבית הו
ריו בהיותו בן  ,13הגיע לארצות־הברית
אחרי שהסתתר בספינת־משא רוסית ,גנב
לעצמו ארגז כלי־ציחצוח ותפס פינה ב
אחד הרחובות הצדדיים של ניו־יורק.
אז ,מספרים ,החל מפגין את הכלל ש־
על־פיו נהג כל חייו :״בשביל לחיות,
צריך כסף ,וכדי להשיג כסף צריך כוח!״
הנער בריא־הגוף תפס ■עד־מהרה את מקו
מו כמנהיג חבורת נערי־רחוב במטרופו
לין ,שצמיחתו החלה ■באותן שנים .הוא
בנה לעצמו דוכן־עיתונים ,ולמרות איומי
פקידי העירייה לא סילק את דוכנו מאחד
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