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 נכנס ובראה והדוק, ממושך לעיקוב קד

 הוא קלנדסטין־מאנר. באיזור דירות לכמה
 דהו- שישה במרחק מכוניתו את החבה
 בטימטא האמור, לבית רגלי והלו בות,

 מיספד לדירה נכנס נראה הוא אחורית.
 במיאמיי 78ה- בדזווב ,630 מיספר בבית 5

ביץ׳.
 דה- היה נכנם, שאליה הדלת, על ״השם

 הדירה של הטלפון פרג׳. וכן טולדו,
 שם על רשום היה )861־2330 (מיססר

 ישראלית. נתינות בעלת דרדטולדו, שרה
 דה־ מסרה הטלפון את הזמינה כאשר
 ממליצה, של שם הטלפונים לחברת טולדו

 1785 מיספר בבית 1 מדירה גרינברג, רות
 בתיקי במיאמי־ביץ/ קלאיס ד״ר ברחוב

 של איזכור כל נמצא לא האף־בי־איי
גרינברג. או דה־טולדו

 הדירה של ״בחניה מיוחד. מיסמף
 גרגוריו שם על הרשומות מכוניות היו

 הסוכן ליסקוס. ברוניוס וכן קונטדאראס
 לשי- הדירה את ניצל לגסקי כי מאמין,

למאמציו בקשר מעקב, ללא חות־טלסון

כארץ לגסקי איל־פשע
בורג? את דוחף מה

 במיאמי. קזינו ולהקים הימורים להחדיר
 ניכר מיספר צילם מורפי המיוחד הסוכן

ה בשנה לנסקי עם שנפגשו אנשים של
ו המראה, פי על יהודים רובם אחרונה,

ישראלים.״ חלקם
להוד בניגוד כי מראה, הדין־וחשבון

 הוא בישראל, לנסקי של מקורביו עות
 של לעיקוב פעיל נושא להיות ממשיך

 לפני ירק באמריקה. בפשע המילהמה זרוע
 המוזכר השם לנסקי היה חודשים שבעה
האמ הסנאט של תת־ועדה בדיוני ביותר
ש ג׳קסון, הנדי הסנטור בראשות ריקאי,
 ה- והפעילות המאורגן הפשע את חקרה

 שמו בפלורידה. ראשיו של בלתי־חוקית
 על- פעמים מאות הוזכר לנסקי מאיר של
 ל- שותפים וביניהם בחקירה, העדים ידי

 והברחות אירגון.הימורים כמו מעשי-פשע
סמים.

 שמותיהם עם יחד שזב, מופיע שמו
 במים- אושרי, וטוביה אהרוני רחמים של
 בסמים למילחמה המחלקה של מיוחד מך
ה במיאמי, האמריקאי מישרד־האוצר של

ממדי הקוקאין הברחת דרכי את מתאר
ב למיאמי, בדדום־אמריקה שונות נות

מת המיסמך מיוחדים. בלדרים אמצעות
ב הישראלים של חלקם תיאור על עכב

 אחדים של שמות ומונה הסמים, העברות
גדולים. מטענים עם שנתפסו

 נסע מאז כי נראה, חליפין. קת ים ע
 לאמריקה בך, גבריאל פרקליט־המדינה,

 די בהן שהיה ראיות וקיבל ,1972 בשנת
 לצדק, הגבוה בית־המ״שפט את לשכנע

 נוספו מישראל, לנסקי את להרחיק יש כי
 לשילטונות־החוק וחדשות רבות ראיות

כדי די בהן אין אלה ראיות באמריקה.

2209 הזה העולם

עם חזרה קליינמן פולה "|1 ך |7171
11|! אחרי לביתם, בעלה 11י

שאולי. רפי של בנזועדונו לילה בילוי

קליינמן. פולה את תוקפים השודדים — למעלה בתמונההפשע שיחזור
 בעוד פיה, את וסותם מאחור אותה תופס מהם אחד

מנוסתם. לפני פולה, את מפילים השודדים — למטה השרשרת. את תולש שחברו

 ארבו המוסוות, בפנים הגכריס ני
 פעלו קליינמן, ולאוו פולה הזוג לבני ״■

 מפיהם הוציאו לא הם רבה. במיקצועיות
 זהותם. את להסגיר היה שיכול הגה אף

 במשך אחת. מדקה יותר ארך לא השוד
 שוד של שלביו על בדייקנות חזרו זה זמן

כחודש. לפני שבוצע אחר,
 בשעה לביתם חזרו קליינמן ולאון פולה

ב שבילו אחרי בערך׳ חצות אחרי אחת
 ירמיהו, ברחוב שאולי רפי של מועדון

ב ביתם, של במיגרש־החניה בתל־אביב.
והש שני להם המתינו ,8 בילטמור רחוב
דדים.

פולה, של פיה את בידו חסם מהם אחד
כ צווארה. מעל השרשרת את קרע והשני

 שלושה של יהלום משובץ היה זו שרשרת
 שהם דולר, אלפים כעשרת ששוויו קאראט,

 הפילו אחו״כך מייד לירות. אלף 400כ־
המקום. מן ונמלטו פולה את השודדים

השו שפרצו בשעה עסוק, היה לאון
 מכוניתו. בנעילת המארב, ממקום דדים

הגיב. ולא המום היה בשודדים הבחין כאשר
 התאושש לריצפה, אישתו נזרקה כאשר רק

השו- נמלטו שאליו בכיוון בריצה ופתח
3 - 4*

ש שמים לעזרה. קורא שהוא תוך דדים,
המישטרה. את הזמינו זעקותיו, את שמעו

 היה כחודש, לפני שבוצע אחר, שוד
 התחולל הוא פרטיו. בכל כמעט זהה

 הזוג בני של ביתם של במיגרש־החניה
 שתיים בשעה רוזנשסיין, ואמנון מלכה
 חזרו הזוג שבני אחרי חצות, אחרי

המועדון. מועדון־לילה, באותו מבילוי
 להם. ארבו רעולי-סנים גברים ארבעה

 רוזנשטיין, אמנון על התנפלו מהם שניים
האח שני אוחו. וחנקו מאחור אותו תססו

 מעל ותלשו מלבה אשתו את תססו רים
 לפני קאראט. שלושה בן והלום צווארה
 טבעת־יהלומים גם להסיר הספיקו שנמלטו

מדקה. יותר ערך לא כולו השוד מאצבעה.
 מעשי־השוד שני בין המקשרת החוליה

 של בהמועדון מתמקדת היא לעין. בולטת
 כי סבורים, המישטרה חוקרי שאולי. רפי

 לשודדים בקפדנות. ■תוכננו השוד מעשי
 מקרב שותפים המישטרה, חשד פי על היו,

ש אנשים או למועדון, המקורבים אנשים
מועדון־הלילה. בתוך ממישהו מידע קיבלו
 שמדובר כך על מצביעים הסימנים כל

ל היוצאת ומתוחכמת מאורגנת בכנופיה
 זמן. לכמה אחת מראש, מתוכננת פעולה

 ל- שגרמה היא המיקרה יד כי האפשרות
 מתקבלת אינה השוד מעשי שני בין דימיון

 מעשי בוצעו שבה המיקצועיות הדעת. על
למיקריות. מקום משאירה אינה השוד,
 המבריק הפעולה אופן מקשה גיסא מחד

 מאידך, אולם׳ תפיסתם. על השודדים של
 קבוע, תכנון על-פי פועלים שהם העובדה

 אלה מסוג שודדים בלכידתם. לסייע עשויה
ב מישטרות בקפידה. קורבנם את בוחרים

 במילחמתן במחשב נעזרות העולם רחבי
 לנחש ניתן בעזרתו כאלה. כנופיות נגד

 יכולים כך הבא. האידיאלי הקורבן מיהו
ה ואם מראש, לשודדים לארוב השוטרים

 במלכודת. השודדים נופלים נכון, ניחוש
ש כנופיה בזזזץ־לארץ נתפסה כזה באופן
וסופרמרקטים. כל-בו לבתי בפריצות עסקה

 של עיקבותיהם על לעלות אחרת דרך
הש מצלע באמצעות היא כאלה, שודדים
 שד לבין הקורבן בין המתווכת לישית,

 ואת הקורבנות את מכיר זה איש דדיו.
 את הכנופיה עבור בוחר הוא -תנועותיהם.

הפוטנציאלי. הקורבן
 הוא מתווך אותו כי סמרה, המישטרה

 עיקר שאולי. של במועדונו המבקרים אחד
 רד תצליח אם זה. בכיוון מופנה החקירה
 איש־הקשר, על ידיה את להניח מישטרה

 מעלליה על הקץ יבוא כזה, קיים אכן אם
 תל-אביב של החברה ונשות הכנופיה של

כ תכשיטיהן את ולענוד להמשיך תוכלנה
לבילוי. יוצאות שהן

 סגלשין
ת על  בעלו

היהלומים?* ל1 ״ו ,7 1  ה־ יהלוסים. יצואן הוא |1
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