
₪55,5י386■■ מד־נק■ —
)29 מעמוד (המשך

 קיבלו שלא השניים, לנכיון. לקח שמלינקי
ל סירבו השטרות, תמורת אחת אגורה
ל להוכיח שהצליחו לאחר רק שלדם.
 מלינקי, על־ידי נלקחו השטרות כי בנקים

 לדין. אותו אף לתבוע הללו הסכימו
★ ★ ★

שם מלינקי פה, מלינקי
געלם הכסף מקום ובכל

. .,0י חו ת  על העלו לא מעולם ר
תפ ע *ד #  רוצח אותם. ירמה שמלינקי \

מאמין? היה מי רמאי? אבל בן, —
 הקורבנות הם שאין גילו קצר דמן תוך

 ידיעות להגיע החלו למשרדם היחידים.
 מלינקי, על־ידי שהוחתמו שונים, ממכרים
 פרע לא הוא טובה. שטרות על בערבים

 את לכבד נאלצו והמכרים כמובן, אותם
 מזכירתו גם. היתד, המתקשרים בין חתימתם.

 לשעבי המשטרה מפכ״ל סהר יחזקאל של
 למשרדם כי הנדהם לס. לספר שידעה

המחפשים בכירים פקידים כמה מתקשרים

 על הוחתמו הם גם מלינקי. של כתובתו את
ממשכורתם. לשלמם נאלצו טובה, שטרות

 ג־ השדים. מחול של סופו זה היה לא
 כבעל עצמו מלינקי הציג המקרים אהד
 הלפרן, שלמה של בפניו בטחוני עבר
 על לו סיפר בתל־אביב, בלאט מוסך בעל

 וזכויות״, עברו בתוקף המרובים קשריו
 קרקעות עיסקת בביצוע עזרתו את הציע

 למלינקי לשלם הסכים הלפרן מפולפלת.
 מהכסף חלק טרחתו. תמורת ל״י 15,000
 ל־ הלפרן החל זמן לאחר מראש. שולם

 כי גילה כספו, בגורל עלה מה התענין
 ב־ חלקו את לבצע כלל ניסה לא מלינקי
 תביעה הגיש היסס, לא הלפרן עיסקה.

 קורבנות בדין. זכה מלינקי, כנגד משפטית
 מתוך לעיתים לשתוק, העדיפו אהרים
זאת. לפרסם אי־רצון מתוך לעיתים בושה,
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המיסתוריים הכוחות
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 לתחנת- רשיון לקבל מלינקי הצליח כיצד
 היה שידוע שעה — בלבד לעצמו הדלק

בפרוייקט? בשליש רק שותף הוא כי לכל
הגיעו האחרונים בימים ועוד: זאת

 מלינקי מצד נסיונות בדבר שמועות ולס. לא.
 חלקו את למכור — לאיתור ניתן שאינו —

 הגיע למשרדם בפרויקט. יחד גם וחלקם
 המיועד בחו״ל פוטנציאלי מקונה מכתב

 לפנייה בתשובה כי נאמר ובו למלינקי,
 השניים המפעל. את לרכוש מעוניין הוא

שהיא. פנייה כל על יודעים אינם
ל משרד־ד,תיירות עליהם לוחץ בינתיים

ב השרותים ויחידות המוטל את הקים
 הקרובה. התיירות עונת לקראת פרוייקט

 את. לממן הוא אף מוכן ההשקעות מרכז
 היוזמים שני ידי אולם הפרויקט. הקמת

 שותפים לפיו החוזה, בגלל — כבולות
 בשם הוגשו הבקשות כל במיפעל. השלושה
 לעשות יכולים אינם הם לבדם, השלושה

דבר.
ה מכפר־קאסם הטבח גיבור ומצא איפה

לביתו ופניות מכתבים על לדעת. קשה יום?

נעולה. הדלת תשובה. אין בנתניה
 מיסתורית בדרך הצליח זאת, כל למרות

 קשריו באמצעות לקבל קצר, זמן לפני שוב,
 תחנת־דלק להקמת רשיון

 מא־י עם בשותפות נתניה, ליד החוף, ב.יביש
עפולה. תושב אמיתי,

 כי גילתה מקרקעי־ישראל במינהל בדיקה
 חלקת על אופציה גם לכך, בנוסף לו, יש

 גהה, כביש בפיתחת דונם ארבעה בת קרקע
 היא אף מיועדת זו קרקע החוף. כביש ליד

תחנת־דלק. להקמת
 בהכרח מעלות אלו מיסתוריות עובדות

למלינקי? עוזר מי השאלה: את
 פרשת לאחר שנה 14 היום, מעוניין מי

ה עיסקותיו בביצוע לו לסייע כפר־קאסם,
 ו־ רשיונות לקבל היד. יכול כיצד שונות?
 תיירות שמיפעל שעה — רבים כה זכיונות

ופקי מעלליו, בגלל משותק עומד חיוני
 אחריו מחפשים סידר, אותם בכירים, דים

בנרות?
 להיות עשויות אלו לשאלות התשובות

ביותר. מעניינות

בלבד! לנשואים

לר !ר7 'א□
 בשפעת חולה ואשתך
 אתך ברוגז או

לבני !נה7
ס ק /> # לו ר דךו־י א/ מ

חם לך ויהיה


