
במדינה
פשעים

 כובש ״עוז■״
תחתונים שלמות

 הפשע בעולם הצלחתו לאחר
״עוזי" תמ״ק יוצא הישראלי,

 — הראשונה ותחנתו לחו״ל,
גרמניה. של העולם־התחתון

 נחת רווה היה שלא ודאי גל עוזיאל
 כאשר שלו. הקטלני בן־הטיפוחים ■ממעללי

 בשנות הצעיר, הישראלי הקצין תיכנו
הנח תודהמיקלע את המוקדמות, ׳50ה־

כי ודאי שיער לא בעולם, למשובח שב

 העוזי יהפוך עשורים, משני פחות תוך
 בישראל, ורוצחים שודדים של לחביבם

בגרמניה. גם ולאחרונה
 אוגוסט מבקרי באחד :הרזה. השודד

 המחנה שער ליד עצר השמש, שטופי
 תיק ובידו צנום גבר שבהנובד, הצבאי
 ה־ לפני הציג האיש אפור. בונד ג׳יימס

 זיידל, מנפרד שם על תעודת־זהות ש.ג.
פירקה. דב״ט עם להפגש וביקש

ה את מייד זיהה לשער, הובא פירקה
 דקות כעבור למחנה. והכניסו הרזה איש

 לזקיף בידו נופף התיק, בעל יצא ■ספורות
ונעלם.

 מקלעי שני שכבו האפור, התיק בתוך
אחד. ואקדח עוזי

מכו נעצרה יותר מאוחר שעות ארבע

ב סופרמרקט ליד לבנה פולקסוואגן נית
 להנובר. הסמוכה גוסלר, הקטנה עיירה

ל ונכנסו מתוכה יצאו אנשים שלושה
הכל־בו. חנות
 עוזים שני שלפו לקופה, ישר ניגשו הם

והמוכ הקונים את בהזהירם אחד, ואקדח
 צרור!״ יקבל שיזוז מי שוד! ״זהו רים:

 ונעלמו באוויר אזהרה יריות כמה ירו הם
מארק. 10,000 של שלל עם

 הרזה שוב נפגש השוד בתום התמים.
 בלוויית הנשק את לו החזיר הרב״ט, עם

ש כמו הלך ״הכל והפטיר: מארק, 200
!״ צריך

שהוא? מאיפה מוכר נשמע
 בגרמניה — השוני מתחיל כאן אבל
אותם. תפסו

 יוד״ הסתבך השוד לאחר ימים שמונה
 בקטטה. השודדים, אחד ברטראם, גאן
 קצרה חקירה למעצר. והוכנס נתפס הוא

 מעיק הטיפוס של מצפונו על כי העלתה
 כמה בתום קטטת־דחוב. ■מסתם כבר משהו
 בזמר השודד פצח וערב, שתי של שעות
שמו לצד השוד, מאורעות כל את שכלל
ל שותפיו של והנכונים המלאים תיהם

ביצוע.
 היתמם הוא, אף שנעצר הרב״ט, פירקה,
 רצה שזיידל מה לדעת לי מאיין באומרו:

או מכיר בקושי אני העוזים? עם לעשות
 ביקש והוא בחופשה אותו פגשתי תו,

 אני טוב. הכי את לו נתתי אז נשק, ממני
 בזה להשתמש משוגע שהוא לדעת צריך
למיטווח?״ מחוץ

 מציג שלו□ כל־בו
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ה הידועה ת מ !גווניה ובמבחר העשירה ברק
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