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 באר־שבע, ליד שבגילת, תחנת־הנסיונות
 למכין השייכת חקלאית נסיונות תחנת היא

ו שלמאה אלא משרד־החקלאות. של וולקני
 כי לאחרונה היה נדמה התחנה עובדי עשרה

 יחסי־ בתחוס הם בה הנערכים הנסיונות
אנוש.

 מעילה התגלתה שבתחנה לאחר בשעתו,
מנ סולקה ל״י, מיליון רבע של בסכום

 שעל רוט, יאיר בה במקומה ד,לת־החווה.
השור את לחסום החליט העבר נסיון סמך

המל מנהל־העבודה
פחות פחדו בקולחוז

 שלא תקיף מישטר בתחנה להנהיג בדישו,
ה ברכוש לפגוע מהעובדים לאיש יאפשר
מדינה.
ל המגיעים עובדי־דחק 60שכ־ קורה כך
 החדש״ת משכורתם אשר יום, מדי חווה
 למזבלות זורקים ל״י, 200 על עולה אינה

ה מתוצרת למאכל, טובים וירקות פירות
מהם. ליהנות יכולים ואינם חוזה,

 לפועלת רוט המנהל סטר הימים באחד
 על־ידי לחווה שנשלחה עליה, אמור בשם

ה מעבודתה. אותה ופיטר לשכת־העבודה,
 כשניסה חולצתו. את קרעה העובדת סיבה:

יצ הטרקטוריסט ועד־העובדים, מחברי אחד
 של פיטוריה על לערער )41( טויזר חק

 לאיגוד־עובדי־ תלונה נגדו הוגשה אמור,
המנהל. נגד וקללות איומים על המדינה
ב ראשי סדרן־עבודה המל, מנדל אמר
 סט- בתקופת ״ברוסיה שנים: 15 מזה תחנה
 לא נידח, בקולחוז פועל כשהייתי אלין,

 היום.״ בחוות־גילת פוחד שאני כפי פחדתי
 אחד, יום טיפין.״ טיפין ,,גונבים

ל הגיעו למנהל העובדים בין כשהיחסים
ב לקח ללמדם רוט החליט נוספת, מתיחות

ויראו.״ ״יראו שיטת
יהו בחווה, ארעי עובד נתפס ,1968 במאי

 היה אפרסקים. קילו 2 כשבתיקו עזריה, דה
 כוכבא יהושע החקלאי מהחוקר אישור לו

 אפרסקים של סבירה כמות לעצמו לקחת
 להוראת בניגוד היה זה אישור אבל פגומים.
ב עזריה נגד תלונה הגיש רוט המנהל.
אופקים. משטרת

 התלונה, הגשת לאחר חודשים חמישה
 ילדים, לארבעה אב עזריה, את רוט פיטר

 מאושפז והשני צה״ל נכה הוא מהם שאחד
 שנות שבע לאחר משותקים. לילדים במוסד
 ללא עזריה עצמו את מצא בחווה, עבודה

 שנעשה החליטו לעבודה חבריו אבל פרנסה.
 ועדת־ הקמת דרשו בשביתה, פתחו עוול, לו

ה המוזרים היחסים את שתחקור חקירה
והמנהל. העובדים בין בחווה שוררים

 כנגד הפועלים אחד קרא העובדים באסיפת
 דיקטטור!״ כאן רוצים ״לא רוט:

 היא ״חובתי אחרת: דיעה היתד, לרוט
ה מאלה אפילו המדינה, רכוש על לשמור
סחי על־ידי טיפין, טיפין בו לפגוע רוצים

 במשאית מצאנו מזמן לא פרי. קילו כמה בת
 תלונה הגשנו לא תפוחי־אדמה. קילו 400

 עובדים.״ 50 היו שבמשאית מפני למשטרה
 העובדים הסכימו שביתה, ימי שבעה אחרי
פועלי מועצת בהתערבות לעבודתם. לחזור

 רק אלא יפוטר, לא שעזריה סוכם באר־שבע
ההליכים־ר,משפט סיום עד מעבודתו יושעה

ב אפרסקים. קילו 2 גניבת על נגדו יים
ממשכורתו. 50ס/ס יקבל ההשעיה, תקופת
 לעובדים, הבטיח אף וולקני מכון מנהל
 בתחנת־גילת הנעשה לחקירת ועדה שתוקם

ה את למנוע מאמצים ויעשו המכון, של
עזריה. נגד המשפטיים הליכים

 קיבלו לעבודה, תחנת־גילת עובדי כשחזרו
 הבירור סיכום ובו ממועצת־הפועלים חוזר

 זה, בחוזר רמז אף היה לא עימם. שנערך
 בפגישה כשהחליטו להם, שניתנו להבטחות
השביתה. את לסיים המשותפת

פשעים
מליח אל

מולח מ ה
 אל־ לישראל היתד, מלחמת־ששת־הימים

מ הצלה לשלושה, ואב נשוי ),40( מליח
ב מאסר שנות לחמש נדון הוא השמיים.

הספיק הוא במסחר־מכוניות. רמאויות עוון

עזריד! פועל
אישור נתן החוקר

 הכללית החנינה חודשים. ארבעה רק לשבת
 לו נתנה המלחמה, בעקבות שהוכרזה
בחייו. חדש דף לפתוח הזדמנות

 הדף זו. הזדמנות על ויתר לא אלמליח
החליט. ממעשי־תרמית, נקי יהיה לא החדש

 קונה אלמליח סוחר־המכוניות היה בעבר
 שהתגלו דחויים בצ׳קים משומשות מכוניות

 בינתיים כיסוי. ללא גם מועד־פרעונם בבוא
ב שקנה, המכוניות את מוכר היה כבר

 המקורי המוכר חתימת זיוף תוך מזומנים,
 אלף כמאה עשה זו בצורה בשטר־המכר.

 חזר שנחון לאחר ונכלא. שנתפס עד ל״י
 בתל־אביב, וילנה ברחוב למשרדו אלמליח

 החל מגויים, שהיה סיפר הוא דן. מוסך ליד
ב אבל משומשות, במכוניות לסחור שוב

חדשות. שיטות
כל, א נו  מכוניות מכר הוא ר. סוד! ל

 הוא המשכנתא. את לבטל מבלי ממושכנות
 היו שלא מכוניות ומכר מסמכי־רכב זייף

 ביותר המחוכם התעלול אבל לו. שייכות
 מוכרי בין מתווך היה הוא שלו. מקורי היה

וקוני־מכוניות.
 המכונית את בידיו משאיר היה המוכר

 הפרוצ־ הליכי לסיום עד הכסף את והקונה
ה היו זמן כעבור במשרדי־ד,רישוי. דורה
 מכונית בלי שנותרו מגלים והקונה מוכר
 הסוחר את מצאו לא גם הם כסף. ובלי

במילואים. נמצא שהוא להם סיפרו אלמליח.
 ה־ למשרדי להגיע התלונות גל כשהחל

 הוצאה תל־אביב במשטרת מדור־לרמאויות
ה כשבאו אבל אלמליח. נגד פקודת־מעצר

 קודם ימים ארבעה כי גילו לעצרו שוטרים
לארצות־הברית. בדרכו יצא לכן

 משפטיות. תסבוכות נותרו ללקוחותיו
ש מכונית שייכת למי לדעת אי־אפשר שכן

 שתי עליה ורובצות ללא־כיסוי בצ׳ק נמכרו,
 להתאחדות־ פנו מהלקוחות חלק משכנתאות.

 יי" יו״ר להם השיב שם סוחרי״המכוניות,
 ולא איננו ״אלמליח מוהר: אפרים אירגון,

 בכלל הוא ההתאחדות. חבר פעם אף היה
נוכל.״ אלא סוחר אינו

 התלונות כל את בידיה שריכזה המשטרה,
)26 בעמוד (המשך

ונבון, נחמד בילדון מעשה ^י-י
סבון. לא ורק — הכל גנדל^שאהב
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מכות״.) קצת — (ולפעמים

 להוניעץ: רופא אל האם ־הלכה
מתרחץ!״ לא הוא הסוף! יהיה ״מה

 הילדון ״גברתי, :הרופא אמר
סבון״.״ בו שאין לסבון זקוק

 ייתכן! זה ״איך האם: תמהה
שאין״.״- או סבון שיש £או

 הפתרון !״גברתי :הרופא הסביר
דרמפון״.י־ש של בשפופרת טמון

 משמחת: והתוצאה כך, האם עשתה
ומקלחת. באמבט התאהב הילדון
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 עצירות בעיכול. הפרעות של סכנה קיימת מסוים בגיל

 יאמר רופא כל נפיחות. והרגשת גזים להצטברות גורמת
״ להזהר. עליד כי לן

 עלמוגח הטבעי. המשלשל עלמונה לרשותן עכשיו
 עודפים. ומנוזלים מזיקה מפסולת גופן את משחרר
 ונעימת טבעית בדיד המעיים פעולת את ממריץ עלמוגה

 ממשקלן. עלטונה גם יוריד משלשל כל וכמו
 1 לך יעזור עלממח יותר! טוב תרגישי ההבדל: כל

ל־י. 4.80
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