
היסוהודיח המאפיה
 בלוס-אנג׳לס, העיתונים ותרות ך

 ותחנות־ מארציות רשתות־הטלוויזיה
 המאפיה הפסק: ללא על־כך חזרו הרדיו

 בני־ שני שחטה שוב, היכתה הישראלית
ידוע. אינו שטיבו מאבק במיסגרת אדם

 אות שימש ראובן ואלי אסתר של הרצח
 במה את לגלות אמצעי־התיקשורת לכל

ש הפלילי, העבר בעלי הישראלים מאות
 החזק אירגון־הפשע את בקליפורניה הקימו
זו. במדינה ביותר

כחו לפני שהתקיים כלל־ארצי, בסמינר
 בלום' דרוס־קליפורניה באוניברסעזת דש

 הפשע־ לנושא הוקדש ואשר אנג׳לם,
ה בתחום המי-ומי כל השתתפו המאורגן,

 שלהן ההרצאות, במהלך בפשע. לחימה
מו חזר הסמינר, הנהלת כאורח האזנתי

לפ להקים צורך שהיד. כשם :מרכזי טיב
 להקי־ ועדת־קיפובר* את שנה עשרים ני

 ממדי את חשפה אשר המאורגן, הפשע רת
 לה־ השעה הגיעה כך האיטלקית, המאפיה

ה הפשע לחקירת דומה ועדה עתה קים
 הש־ שבו הסמינר, ואכן, הישראלי. מאורגן

 מוושינגטון, בכירים סנאטורים שני תתפו
 קבועה ועדה יקימו כי הודעתם את שמע

 ועדת־ כדוגמת הפשע, לחקירת בסנאט
- . ^___ היפובר.

 זו, שיסופרו'בסידרת־מאמרים העובדות
 קשרים פורסמו. וטרם ברובן ידועות אינן

ה לאירגון־הפשע המקורבים עם אישיים
 הרקע הכרת בצירוף בקליפורניה, ישראלי

 לתמר להגיע לי שאיפשרו הם הישראלי,
כאן. שהצטייר כפי נת־המצב

ני זאת, לעומת לוס-אנג׳לס, מישטרת
 הזעומות העובדות מול חסרת-אונים צבת

 עולם' של ידיעה לה חסרה חושפת. שהיא
 מצליחה אינה שאותה הישראלי, הפשע
 בארצות־ ומנציגה ממישטרת־ישראל לקבל

בוכנר. מיכאל הברית,
 לא פושעיה כי מעוניינת ישראל

 ל־ מסייעת ואינה אליה, יוחזרו
 ו■ אותם לחשוף אמריקה מישטרת
לגרשם.

 שעשתה השגיאה אותה על חוזרת היא
 חמש לפני לגרמניה, פושעים גירשה כאשר
שם. ישראל שם להכפשת וגרמה שנים,

המנוח הסנאטור שלה, היויר שם על •

 להכפשת ישראל מישטרת מסייעת עתה
בקליפורניה. ישראל שם

 קליפורניה סערה שבהם בימים אגב,
 ציפו הישראלית, המאפיה פרשיות ביגלל
 מישטרת־ נציג כי המישטרה, וגם הכל,

לכו לסייע כדי לעיר יגיע בוכנר, ישראל,
 את לעיתונות להבהיר ואולי החוק, חות

 בוכנר לישראל. יותר נוחה בצורה המצב
 על בסמינר גם השתתף ולא הגיע, לא

ממדרגה מקום ששימש המאורגן, הפשע

 למרות כלום, להם אמרו לא וחבריהם רי
שנים, עשר בלום־אנג׳לם פעילים שהשניים

פשוטות. עצמו לרצח הקשורות העובדות
 משכים־קום אזרח מצא באוקטובר 8ב־

 במחוז בעמק אשר שרמן־אוקם, בעיירה
 מרגל חלק ובה ניילון, שקית לוס־אנג׳לס,

 האשפה מפחי להוציא נהג האזרח אדם.
 איסוף לפני לבלבו, ועצמות חלקי-בשר

האשפה.
ב שהחלה המישטרה, את הזעיק הוא

ת נין מירוומססמים  הנום חמו
 שהסתיימה בת־■□, חבוות ונין

י נ נ ם ד ק שני סו י ם, בו  בת־י
ה, עבוה חי ט ד ק  ווצחים שם ר

 זח את זה הישוארים הרוצחים
הקוקאין נתיב ער ושריטה במאבק

 העוסקים כל עם אישית להיכרות ראשונה
 באו- המצוי וכל באמריקה. הפשע בחקירת

ההי כמה עד יודע האמריקאי רח־החיים
הדדית. לעזרה חשובה האישית כרות
 לום- מישטרת של חוסר־הישע מידת על

 המחוזי התובע של המודיעין ושל אנג׳לם,
 של המאורגן בפשע ללחימה היחידות או

שקיי במגעים העובדה'כי תעיד המדינות,
 על הרף ללא שאלו הם ישראלים עם מו

 שאותו מסויים, תל-אביבי איש-עסקים
ואילו הישראלי, הפשע כמנהיג חשבו

די ו-זהיליח רו ה ה או א רי ש טו או

 לבדוק הצליחה היא בפחי־האשפה. חיפוש
נו חלקים בהם ומצאה פחים שלושה עוד

על־ידי הורקו כבר הפחים שאר ספים.
___ ̂ _ ה.מבוניות־האשפ

 ה- היתד. לא האזרח""בשעה," איחר אילו
וה לגופות, שריד כל מוצאת מישטרה

 שכן מושלם. פשע בחינת נשאר היה פשע
ברצח. להאשים אפשרות אין גופה, ללא

 כמה בידה כי ומצאה בדקה המישטרה
 אחד, וחלק אשה של ברורים חלקי־גוף

 ידעה לא היא גבר. של הכף, ללא זרוע
נרצחו. מי

יש למישטרד. התקשרה יומיים כעבור
 בתינוקת כמטפלת עצמה שהציגה ראלית,

 ראובן, ואלי אסתר של החודשים 10 בת
 מוצאי- מאז נעלמו ההורים, כי ומסרה
 בונה־ מלון עובדי גילו במקביל שבת.
 בלוס-אנג׳לס, התחתית בעיר אשר וונטו,

ה בחצר קרועים שטיח וחלקי כיתמי-דם
מלון.

החד בכל חיפשה שהוזעקה המישטרה
מצו 2419 בחדר כי לגלות 'והצליחה רים׳
 מריצפת־הח: השטיח וכי כיתמי־דם יים

 ש־ לחלקי זהים ממנו וחלקים נקרע,
בשקיות־הניילך הגופות על שנמצאו
 מימצא כמה היו המישטרה בידי
 היד עד פורסם לא שעליהם ספים,
 ועל נעליים, היו השקיות באחת

 המל ליד מחנות קבלה וכן דם,
גדולה. מיזוודה קנו כי

 ראובן בדירת שנערך חיפוש
 יהודה בשם אחד של ישראלי כון

 ישראל מישטרת ג׳ינגי. המכונה
 וכי מבת-ים, אביטל של מוצאו כי

 עבירות של ארוכה בשורה שע
 מ של כחבר ידוע והיה בישראל,

בבת־ים. ראובן
אח. לוס״אנג׳לם מישטרת חיפושי

 (להעל־ נעלם. והוא בתוהו, עלו טל
 שאי מאחר פשוט, דבר זה ריקה
 ל ודי מיסמך־זיהוי, כל לשאת חייב
 שמו, את ולשנות מדינה, או עיר ליף

למצאו). יהיה ניתן שלא
 כי משוכנעת המישטרה חיתה עתה

 א חקירה ראובן. ואלי אסתר של הן פות
 עם קשורים היו הם כי העלתה מכריהם
נו בדיקה קומנצ׳רו. אלי בשם ישראלי

שיי המוכתמות הנעליים כי העלתה ספת
ומסו נעלם הוא גם וכי לקומנצ׳רו, כות
 ללוג־ הגיע כי דיווחו בת-ים בחבורת רות
 פלום, גד בעזרת מסתתר הוא שם דוו,

 פתחה המישטרה וחבריו). שיו. המכונה
וב רב, ברעש הומנצ׳רו אחרי בחיפושים

אביטל. את גם לאתר •ניסתה שקט

עוזר

הגונות נחל(!׳ מטפל לוסנגילס מישטרת של הנאתולוג
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מבת־ים
 הגיעה כאוקטוכר, ע5ב־ ינתיים, ף.
 ירדנה בניו־יורק קנדי לנמל־התעופה •

 דה-ז׳אנירו. מריו ישירה בטיסה טרגאן
יו ותיקים: מכרים שני סניה את קיבלו

 עיסקי-אלק- בעל מלוס-אנג׳לס, זכריה סף
 נוספת ישראלית ועיסו רבים, טרוניקה

בניו-יורק. הגרה ג׳אמיל, ליאורה בשם
נעצ חפציה, את ירדנה הוציאה כאשר

 שעצרו מיחלק-הסמים, אנשי על־ידי רה
 כי העלה חיפוש וג׳אמיל. זכריה את גם

 נקי. קוקאין מקילוגרם יותר יש בחפציה
 וג׳אמיל זכריה ואילו מייר, נעצרה היא

ל קשר כל להם אין כי בטענה שוחררו,
סמים.

 הגד ישראלי שד בוזד היא ירדנה
 רבות שנים ועבדה ככרם־התימנים,

 לרחמים השייך־ החמוצים כמיסעל
כוזל־אכיב. אושרי וטוביה אהרוני
 מישטרת עצרה מכן לאחר ימים עשרה

 בסיוע כחשוד זכריה, יוסף את לום־אנג׳לס
 שכר הוא כי טענה היא ראובן. הזוג לרצח

 הששי ביום בדוי, בשם במלון החדר את
 המיזוודה את שקנה והוא הרצח, שלפני
 חלקי-הגופות הוצאו שבה המלון, בחנות

פיזורם. לפני
בהסתמ שתיקה, על זכריה שומר מאז

 5 מם׳ התיקון לפי לשתוק הזכות על כו
ה אם לשתוק לחשוד זכות (יש לחוקה

 אולם אותו). להפליל עלולות תשובות
וש פשע, מכל חף בנו בי לי אמר אביו
הישראלים. נגד עלילה זוהי

 החדר את ששכר ייתכן כי טענו חבריו
לחב בטובה המיזוודה את ושקנה במלץ

 הם לרצוח. הכוונה על לדעת מבלי רים.
 לרצח, קשור היה שאם על-כד מצביעים

נמלט. הוא אף היה
יר מעצר אחרי באוהמיבר. 22ב- אולם

הישרא הקונסוליה אל זכריה פנה דנה,
 לו יאריכו בי וביקש בלום־אנג׳לס לית

 לפני פג שתוקפו דרכונו, את בדחיפות
בברא- חלתה אשתו כי הסביר הוא כשנה.


