
 כמתרגמים, המישטרה בשירות דו
 הטלפון שיחות כל את שפיענחו

 במשך החשודים. של והמיכתבים
 בבת ואז, רב, חומר נאסף שנה

העבריי כל וגורשו נאסרו אחת,
שהפ מבריטניה, הישראליים נים
פלי מאלמנטים נקיה יחסית כה

ישראליים. ליים
 בסקוט־ ביקר חודשיים לפני

 לוס־ מישטרת של נציג לאנד־יארד
 קיימות הדיוק, (למען אנג׳לם.

 מיש־ היא האחת מישטרות. כמה
בעבי עוסקת שאינה העיר, טרת
הכפי זו היא השניה כבדות. רות
בעי העוסקת המחוזי, לתובע פה
 פד־ שאינן כבדות, בעבירות קר

לעיס- מחלקה זו למישטרה י. רליו

 עבירות הן פדרליות עבירות *
 ארצות־ של החוק את הנוגדות
ה על מעבירות להבדיל הברית,

הסטייט. של חוק

ל מדור ולזו המאורגן, הפשע קי
 ארבעה ובו ישראלית, פשיעה
 פעילים האף־בי־איי אנשי אנשים.

עלי נוספים פדרליות. עבירות נגד
 מיש- של מיחלק־הסמים אנשי הם

 של המודיעין אנשי וכן רד־האוצר,
ארכ להם שאף מישרד־ההגירה,

הישר המהגרים של מסודר יון
אלים).

 שיטות .
לחימה *ד

 מלוס־אג- הקצין למד כיקורו ^
ב המילחמה שיטות את ג׳לם —

 הוחלט ובשובו הישראלית, פשיעה
 מישטרת האנגלים. בעיקבות ללכת

 אנשי־ מחפשת החלה לוס־אנג׳לס
למענה. לעבוד ישראליים מישטרה
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הפדרלית ההגירה מישטרת
— רשות לכל
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המחוזי התובע מישטרת
— משלה מישטרה —

לע מתחיל דדון, אלי הראשון,
אלה. בימים בוד

הינ0 5.
ישראלית ^

 הישראלי החלק על אחראי ^
 נא- הרולד במישרד־ההגירה, י י

לחקי המחלקה מנהל גם הוא לון,
 בלום־אנג'־ במישרד פליליות רות
יש אלף 120כ־ מבין לדעתו, לס.

עוס 300 רק בקליפורניה, ראלים
 300מ־ גדול חלק בפלילים. קים
 בצורה רשיון־עבודה השיגו אלה

 רשיון־עבודה השגת בלתי־חוקית.
 בלתי־חוקית בצורה אזרחות או

 עבר העלים שהמבקש פירושה
 רש־ לבטל גם לעתים ניתן פלילי.

מוכי אם אזרחות, או יון־עבודה
בטפסים. רימה המקבל כי חים

 נא־ הרולד של העיקרית הבעיה
 ממישט- מיסמכים לקבל היא לון

 בית־ את לשכנע כדי רת־ישראל.
 נאלון על האמריקאי, המישפט

 טבי־ הכולל רשמי, מיסמך להציג
 ראיות ובו המבקש, של עת־אצבע

פליל בעבירות בעבר הורשע כי
 בצינורות פונה הוא כאשר יות.

ומב למישטרת־ישראל הרשמיים
 אזרח של עברו על פרטים קש

חוד 10 בממוצע עוברים ישראלי,
 כאשר התשובה. לקבלת עד שים

 לרוב, היא אין התשובה, מגיעה
 ולבקש שוב לפנות וצריך מספקת,

עוברת. שנה עוד נוספים. פרטים
שישרא מיקרים קרו בינתיים

 מישטרת־ישראל שתשובות לים,
 מעשי־ ביצעו השתהו, לגביהם

רצח. כמו פשע,
 זקוקה מדוע מבין נאולן אין

 כדי רב כה לזמן מישטרת־ישראל
 מוכן הוא מלאה. תשובה להמציא
 הגונים שוטרים יש כי להסכים

מושחתים. שוטרים ויש
 החל האחרונה בשנה אולם

 שהוא במיסמכים לפקפק נאולן
 הוא ממישטרת־ישראל. מקבל
 סיפקה שבו מיקרה לי הראה

ל תעודת־יושר מישטרת־ישראל
 התעודה סמך על שקיבל ישראלי,
הו ואחר־כך אמריקאית, אזרחות

 בכלא משנה יותר ישב שהוא כח
בישראל.

 לחימתו, צורת את לשכלל כדי
פר ובו מסודר, ארכיון מקים החל
 בעלי הישראלים על מלאים טים

 שלח גם הוא הפליליים. הקשרים
 לישר־ מישרד־ההגירה של נציגים

 מלא חומר להביא והסמיכם אל,
 מישטרת־ ובכללם המקורות, מכל

 החשודים. הישראלים על ישראל,
 מישטרת- המציאה מהם חלק לגבי

 כבלתי- לו הנראה חומר ישראל
אמין.

חברים
ככמן עצורלכיתה

הישראלית במאפיה להילחם כדי ישראל במישטרת

השנה הפתעת
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לום־אנג׳לם העיר מישטרת
כרעותיה המתחרה —

 ד,ראה הארכיוני לדיוק דוגמה ך*
•  אלי של בכרטיסו כי נאולן ״

 כי רשום עתה, זה שנעצר בכמן,
 ה־ המיסעדן עם אחת בכיתה למד

 ששותפו, שאולי, רפי תל־אביבי
 לביקור עתה בא אברמוביץ, אבי

 כי סיפר גם הוא בלום־אנג׳לס.
 קירבת־מיש־ אין אם בודקים עתה
 לוויקטור שאולי רפי בין פחה

 קינג מיסעדת את המפעיל שאולי,
 אמנון עבור בפייר־פאקם דייוויד

בחטיאן.
 מוזר, מיקרה על סיפר נאולן
 הוא שבועות. כמה לפני לו שאירע

 שהציג ישראלי, עיתונאי עם נפגש
 וזה ישראלי, צהרון כשליח עצמו
 נגד הטענות על ממושכות חקרו
 בישראל. המאורגן הפשע ראשי
הת השיחה במהלך כי סיפר נאולן

 כי לשכנעו לנסות העיתונאי חיל
תמי אנשים הם אלה שמות בעלי
העיתונות על-ידי המושמצים מים

 החל נאולן בכפם. עוול לא על
 אכן אם לבדוק ביקש ואף הושד,
הת עיתונו. על-ידי גשלח האיש
הדבר. כי.כך לו ברר

 מיקלט ארץ
אחרת

 המדור אנשי באדלן, עומת
 למילחמה היחידה של הישראלי •

יו הרבה מעשיים מאורגן בפשע
 קורה מה יותר הרבה ויודעים תר

 לאחרונה קיבלה היחידה כשטח.
 המבקש ממישטרת־ישראל, מיברק
 המיברק אד,רוני. רחמים את ■לאתר
 כנראה, נמצא, אהרוני כי !סיפר

 במיא־ או במכסיקו, או .בברזיל,
הם התכשיטאי. ידידו אצל ימי,

 ללו אחרוני יבוא שאם העריכו
 מנ בחורה אצל יסתתר אנג׳לס,

בחשת אמנון ידידו אצל או יימת
 בב אלי של מעצרו כי נראה

 בה סייע שמא לחקור גם נועד
 לארצו ממכסיקו אחרוני סת

 וי לאחרוני אין שכן הברית,
לארצות־הברית.

 בלוס־אנג׳ חמישטרד, .אנשי
 שמישט! במהלכים עתה החלו

 שבתי׳ לפני אותם נקטה בריטניה
שני חמש לפני גרמניה ומישטרת

 ה מישטרודישראל, כי נראה
 לצ: ישראליים לעבריינים סייעת

 ב מעלימה כך ולשם הארץ, את
 ל תצטרך זרות, ממישטרות דע
 ארץ־מיק׳ בקרוב עבורם פש

אחרת.
1 לביב יגאל


