
והגנגסטוים1עינו״ נצע׳ ער התחבושת החרבת בעת מכאבים מתפתלאבו־גוש אדסלאם עבד
 מועדון־קל־ בינתיים שפתח לשעבר, משטרה

 נגדם, להעיד השבוע משנקרא אולם פים.
 זאת אבל כסף, להם נתתי ״נכון׳ היתמם:

פרטית.״ הלוואה היתר,
 הוותיק ידידו את לתל־אביב הזמין רומק
 אל־ עבד אבו־גוש. אל־סלאם עבד מוחמד
 שעזרו הערבים משני אחד שהיה סלאם,

 מידי כהן גאולה הלח״י קריינית את להבריח
 רומק את פגש המדינה, קום לפני הבריטים

 שאולי אמר ״הוא בתל־אביב. עצנוון, בקפה
 ראש דודי, בשביל כסף קצת לי לתת יוכל

 עם גם הסתבך רומק כי סיפר. המועצה,״
 לדברי לו, חייב נשאר המועצה, ראש ידידו

לירות. אלף כ־ססז אבו־גוש׳
 דיברו ״הם מוניק. הצטרף השניים אל
 אל־סלאם, עבד סיפר באידיש,״ דקות כמה

מט המשקפיים עם האיש הוציא ״אחר־כך
 בינינו. השולחן על אותה ושם ריקה פחת
 לבדנו, היינו אבל היטב, סביבנו התבונן הוא

 הוציא ואז בית־הקפה. של השניה בקומה
 מטבעות של ערימה מתוכה ושפך מעטפה

 עשר כל סידר הוא המטפחת. לתוך זהב
 הסכום את ספר רומק בערימה. זהב לירות
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 קיבל לדבריו, עצמו, אל־סלאם עבד סו.״

 בדי ישראליות, לירות עשר רק מרומק
הביתה. הוצאות־הנסיעה את לכסות
 ליונג־ הקלפים. בפרשת הפוגה חלה כאן
 מטפל אל־סלאם עבד כי ךרור היה שטיין

 הגיעו לא הקלפים ואם הסחורה, בהעברת
 תקלה בגלל זאת הרי לתל־אביב, עדיין

 שניה: חזית נגדו רומק פתח ואז טכנית.
 מפולין, בשר בייבוא להשתתף לו הציע הוא

 במשרד־ שלו הקשר איש את בפניו הציג
 שווילי. בנציון האיש: שם והתעשיה. המסחר

★ ★ ★
למחתרת ירידה

לן  שוזילי, אולם אז, זאת ידע לא ץ^דני
 הגבר רומק. של הטוב ידידו היה ,35

מפוק רמאי לזאת, נוסף היה, גם הירושלמי
 ואשר הוללות בחיי ירושתו את שפיזר פק,

 אחד של רקדנית חשבונו על חיה לאחרונה
 של אופיינית עיסקה בתל־אביב. הבארים
 הוא ההדורה־תמיד: ההופעה בעל שוזילי,
 רמת־גני, מקבלן לירות אלף 12 הוציא

 מדי מסויים. בעסק להשקיעם כדי כביכול
 כמה לקבלן משלם שווילי היה חודש
מהמפעל.הדמיוני. כ״דיבידנדה״ לירות, מאות

 דרש בשר, ייבוא של העיסקה לביצוע
 מוניק ל״י. אלפים עשרת של מיקדמה רומק
 להשיג יכולים שאנחנו לך אומר ״אני היסס.

 ״בדיוק לשכנעו, רומק ניסה הרשיון,״ את
מ אופנועים 500ל־ רשיון שהשגנו כמו

 את רומק זימן זו טענה לאימות קפריסין.״
 עזרתי לא ״האס ידועה. אישיות עם מוניק

 אופנועים?״ 500ל־ הרשיון את להשיג לך
 זהיר, יהודי האיש, האיש. את רומק שאל

 תשובת את להבין היה אפשר הימהם.
 כחיוב. אותה הבין מוניק כשלילה. או כחיוב
 בידיו יפקיד רומק כי דרש בטחון, ליתר

 המבוקשת: הערבות את נתן רומק ערבות.
 הם ל״י. אלפים 10 על־סך וצ׳קים, שטרות

מזוייפים. הנראה, כפי היו,

 לא והרשיון ימים עשרה עברו כאשר
 הוא רומק. אחר מחפש מוניק החל הגיע,
 בעולם מרכזי לאיש פנו והשניים אותו, מצא

להח הבטיח רומק ביניהם. שיפסוק התחתון,
 של ארכה רק ממוניק ביקש הכסף, את זיר

 שהיא הודיעה אישיות אותה שבועיים.
 הסתיים. לא העסק אך רומק, עבור עורבת
 ישר כאיש הידוע שלישי, לאדם פנו השניים

 פנימיים בסיכסוכים כבורר לעתים והמשמש
 רצה לא האיש אך התחתון. העולם של

למחתרת. ירד רומק להתערב.
במל בן־ברית, יונגשטיין גייס זה בשלב

 רומק של מחבואו מקום את לגלות חמתו
 שלמה בן־הברית: חזרה. כספו את ולקבל

 של הקוקאזים שכונת יליד 28 בורנשטיין,
 ארוכה שורה משתרעת שמאחוריו תל־אביב,

 הפושעים אחד הוא בורנשטיין פריצות. של
 התחתון בעולם ביותר וקרי־המזג הנועזים

 הינו החיצוני במראהו כי אף הישראלי,
 נוסף אישי. אמון המעורר סימפטי צעיר
 כפרוצה. אשתו את הוא מעסיק מעלותיו, לכל

★ ★ ★
אקדח יריות 2

 הגנגסטרים שני של הראשון עדם **
 שלושה שווילי. בנציון את לתפוס היה

 בבנין יונגשטיין, בדירת אותו כלאו ימים
 יותר, מאוחר להתפרסם שנועדה הסופרמרקט,

 אבו־גוש. אל־סלאם עבד עונה בה כדירה
 כל כי שוזילי הודה חוטפיו, איומי מול

 רמאות, אלא היתד, לא הבשר ייבוא עיסקת
כחלקו קיבל הלירות אלפי 10 מתוך וכי

 .היה יכול לא לצערו, זה, כסף ל״י. 3500
אחרי לבזבזו. הספיק וכבר מאחר לשלם,
 את להוביל שוזילי הסכים נוספים, איומים
 שמסר בפתח־תקווה, לקרוב־משפחה השניים

ל״י. 3500 סך על שטרות מזניק לידי
 חיפושיהם, את הגבירו ובורנשטיין מוניק

 היה שבהן כתובות של ארוכה שורה גילו
 היתד, אלה מכתובות אחת ללון. נוהג רומק

 הירקון. ברחוב מצרית, משפחה של דירתה
 מתחת התחבאו הבית, סביב סיירו השניים

 רומק. של לצאתו ארבו הכניסה, למדרגות
 תוך גילה לביתו, הדירה בעל נכנס במקרה

 כי שהרגיש מוניק, האורבים. את כך כדי
 הוא לפעול. החליט יתרון־ההפתעה, לו אבד

בכח. להתפרץ ניסה הדלת, לפתח רגל הכניס
 מוניק ובעוד רומק, את הזעיקה ההמולה

 קומת־הקרקע מחלון קפץ הדלת, ליד נאבק
 מכיסו שלף מוניק המקום. מן נמלט והחל
 אחרי יריות שתי ירה קטן, בי. פי. אקדח
 לרגליו כיוזן כי סיפר יותר מאוחר רומק.

 ולהובילו — לפצעו בכוונה רומק, של
הסופרמרקט. שבבניין לדירת־ד,עינויים

 האורבים שני רבים. שכנים הזעיק הרעש
 קר־מזג לדירה, רומק חזר אז הסתלקו.

 בעת ששכח הכובע את אסף בעצמו, ובטוח
 ועזב מעילו, את בקפידה לבש מנוסתו,

 נעלם ושוב איטיים. בצעדים המקום את
 צי׳לצול מלבד — סימן־חיים להותיר מבלי
הת כי מסתבר ממכריו. לאחד ליום, אחד
 רצה שלא מפני אלא שפחד, מפני לא חבא

 ואשר בשמו, הקשורה שערוריה תפרוץ כי
עם קשריו את לו לקלקל היתד, עלולה

 היה אילו שונים. ומוסדות אנשי־עסקים
 יתכן רומק, כבקשת שבועיים, מתאפק מוניק

בחזרה. כספו את מקבל שהיה מאד
★ ★ ★
י ו נ ט מער עי ק ר מ ר פ סו ?

* א וניל! * ה ל צ  נפגע הוא לחכות. ר
 קרבן נפל כי על נפשו, עומק עד 1̂■

 וכשמוניק שפלה. כרמאות לו שנראה למה
 ואת עשתונותיו את הוא מאבד — נעלב

 להמשיך החליט כן על צלילות־מחשבתו.
 נזכר ואז הסוף. עד רומק נגד מלחמתו

 העובדה אותו הדאיגה לא מאבו־גוש. בערבי
 לדעת רצה רק הוא הגיעו; טרם שהקלפים

בכפר. ידידיו בין מסתתר אינו רומק אם
 את להביא שוזילי בנציון את שלח הוא

ארוכה ובפגישה לתל־אביב, אל־סלאם עבד

העינוי״,; מקום
 שני מזדקרים מימין הסופרמרקט. בבניין

אל־סלאם. עבד נקשר אליהם החימום, צינורות

 לו הובהר מוגרבי, כיכר ליד נאפולי, בקפה
 | יודע אינו אל־סלאם עבד כי ספק לכל מעל
 < רומק כי שמע גם הוא רומק. מסתתר היכן
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 כל לו שתהיה מבלי — ל״י 4000כ־ שהן
 פקד מוניק מירדן. קלפים להבריח כוזנה

 וכשהוא החוצה, ללוותו אל־סלאם עבד על
 מן בורנשטיין ושלמה האחד מצדו צועד
בסופרמרקט. לדירה הוסע הוא השני. הצד

 שני שלפו הריקה, לדירה שנכנסו ברגע
 ציוו אקדחים, אל־סלאם עבד של שוביו

 ברגליו וקשרוהו מעילו את לפשוט עליו
 היכר, גומי, צינור נטל בורנשטיין וידיו.

 מקדקדו ביסודיות אל־סלאם עבד את בו
 הרצפה. על שוכב כשהוא רגלו, כף ועד
 שעה התחיל. טרם העיקרי העינוי את

בורנ קשר באקדחו, אותו כיסה שמוניק
 של צינורות־ההסקה אל קרבנם את שטיין

 אל־ עבד החזיק שעתיים האמבטיה. חדר
 גבו את שורפים כשהצינורות מעמד, סלאם

 מלפנים, בשרו את חותכים הכבלים מאחור,
 לבסוף בעיטה. חזהו על ניתכת פעם ומדי

 שתמציא או דקות. עשר לך ״יש לו: הודיעו
חי.״ תצא שלא או —הל״י 4000 את לנו

 ארבעה של שהות ביקש אל־סלאם עבד
 בין הכסף את לאסוף שיספיק כדי ימים,
לב לו. צחקו החוטפים משפחתו. בני מאות
 המטפחת את מפיו שהוציאו אחרי סוף,

 אדם ״יש הודיע: אותו, שסתמו והעניבה
 מפקדי זהו לי. לעזור שיכול בתל־אביב

 הקימו השניים ילין.״ פרידמן אדון מהלח״י,
 תנועה כשכל להתלבש לו עזרו קרבנם, את

 לו והזכירו בכאבים, פניו את מעוותת
 כדור יקבל והוא — נכון לא קטן צעד כי

 הירקון. רחוב לאורך הלכו השלושה בראש.
 שני עמדו ילין־מור נתן לבית בכניסה

 פניהם, על חלף אל־סלאם עבד שוטרים.
 ששוביו חשש הוא מפיו. הגה להוציא מבלי
 מזלו את לנסות העדיף ויברחו, בו יירו

ילין־מור. התערבות על־ידי להינצל
 של הראשונה תגובתו הצליח. — למזלו
 למשטרה. העניין את למסור היתד■ ילין־מור

 של ההיסטרי ובכיו אשתו, התערבות אך
ערבות. על לחתום המריצוהו אל־סלם, עבד

 היה בעקבותיהם. המשטרה היתד, למחרת
 חטיפתו על שסיפר עצמו אל־סלאם עבד זה

 24 כעבור ירושלים. למשטרת ועינויו
 מואשמים במעצר, החוטפים שני היו שעות

 בנציון נעצר איתם ביותר. חמורות באשמות
 נעצר. רומק וגם יממה, עברה לא שווילי.

 המשטרה של מצבה היה רומק שלגבי אלא
סיר ומוניק בורנשטיין כי במקצת: מסובך

 אפילו סירב מוניק נגדו. עדות למסור בו
 והצ׳קים 'השטרות את למשטרה להראות

המזוייפים.
 גת־ דן עורך־הדין רומק, של פרקליטו

 המחוזי מבית־המשפט לבקש התכונן דיר,
 אין שהרי בערבות. לקוחו שיחרור את

עצ רומק חמורות. לו המיוחסות ההאשמות
ההז את ניצלה רק המשטרה כי טען מו

 המשטרה אך ישנים. חשבונות לחסל דמנות
 לשיחתו תסכים לא היא בהחלטיות: הודיעה

 ב״הא־ רומק את להאשים בכוונתה בערבות.
ביותר." חמורות שמות
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