לשעבר ,שהיה מפקד חטיבת-פלמ״ח וכיום
 אחת מדמויות־המפתח מאחרי־הקלעיםשל מע״י.
מולה שמר על עצמו ,משך שנים ,הרחק מכל פעילות
מדינית גלוייה .עתה הוא עלול ליהפך לאיש מספר
שניים — מייד אחרי יגאל אלון — בצמרת אחדות־
העבודה.

ת ט ק י ף
לוי אשכול
יוציא ת?!ליט
לאחר שמפיק-תקליטים פרטי הוציא לשוק
תקליט של ראיונות עם דויד כן־גוריון ,מת
עניינים יועציו של ראש-הממשלה כאפש
רות להוציא תקליט דומה  -של לוי אשבול.
התקליט צריך לכלול קטעים מנאומיו של אשכול.

אד נאומו המפורסם ביותר של אשכול,
״הנאום המגומגם״ ,ששודר בראדיו כתקו
פת הכוננות ,ערב מלחמת-ששת-הימים -
לא יופיע ,במוכן ,כתקליט.

לא יהיה עדייו
הסדר טרמפים
המשא-ומתן בין משרד הביטחון לבין ה
קואופרציה לתחבורה ,כדבר הסעת חיילים
 נרדם לפי-שעה.לפי ההצעה ,שהועלתה לראשונה על־ידי חבר־הכנסת
אורי אבנרי ,יוכלו חיילים לנסוע חינם בכבישי־הארץ,
תמורת תשלום גלובאלי ,אותו ישלם משרד הביטחון ל
קואופרטיבים.

כעיקבות המיבצע להסעת-חיילים ,נפתה
משא-ומתן על כד ,אולם לאחרונה נהלשה
התעניינותו של משרד הביטחון ככעייה.

מולה כהו :איש
מאחרי הקלעים
שימו לב למעשיו ולדבריו של איש ידוע
אך כמעט  :מולה בהן ,חכר אחדות-העכודה

לאחרונה נערך סביבו מסע־רימום ,שכוונ
תו היחידה  -להזיז את מולה אל טווח
זרקורי-הפירסומת .הסיבה :מולה כהן הוא
אחד האדריכלים של התוכנית להפוך את
יגאל אלון ליורשו של לוי אשכול ,במקום
משה דיין  -עת ייאלץ אשבול לנטוש את
בס ראשות-הממשלה.

אורי אילו ומקס בנט—
ביו הרוגי-המלכות
בסידרת בולי־הדואר המוקדשים להרוגי־
המלבות ,העתידים לראות אור בקרוב ,מו
פיעות שתי הפתעות.
האחת :בול המוקדש לחייל אורי אילן ,שאיבד את
עצמו לדעת בכלא סורי לאחר שנתפס בעת מיבצע־צה״ל
מעבר לגבול ,בתחילת שנות ד,־50׳.

השנייה  :כול לזכרו של מקם בנט ,שאי
בד את עצמו לדעת ,אך הוא ,לאחר שנתפס
על־ידי המיצרים ,כ.1958-

בנט היה אחד מאנשי הקבוצה שזכתה בכינוי ,נידוני־
קאהיר׳׳ ,והואשמה בריגול לטובת ישראל .מעולם לא
הודה איש ,קודם לכן ,שבנט היה ישראלי או עבד בש
ביל ישראל.

עבודה היא עבודה
ולא חדירה
הוחלט להקים גוף מעורב של גורמי־ביט-
חון ואנשי־תעסוקה ,לבדיקת רשיונותיהם
של כני השטחים המקבלים רשיונות-בניסה
לישראל.
למרות שלאחרונה צומצם היקף הרשיונות הניתנים
לבני־השטחים ,הבאים למקומות־עבודה קבועים מראש,
טוענים גורמי ביטחון שעדיין מסתננים ביניהם גורמים
עויינים לישראל.

חידוש אחר  :מעתה יחודשו הרשיונות -
כל שבועיים.

תוכנית-האב  -נרצחה
המאבק על תוכנית־האב של תל-אכיב
הסתיים מבחינתו הרשמית .באמצעות מיג•
הלה כת שישה אנשים ,שמונתה על-ידי
סגן ראש-העיר יהושוע רכינוכיץ ,בראשו־
תו ,הצליח הסגן השאפתן ,הקורץ אל כיסא
ראש-העיר ,להעביר את התוכנית שהיתה
מקובלת פחות מכל על דעתו של צוות ה
מתכננים.
עוד מתחילה העבירה המינהלה לצוות־המתכננים שו
רה של הנחיות ,שרוקנו את המשימה מתוכנה .מלחמתם
של המתכננים בהנחיות אלה נכשלה ,ועם כניעתו של
ראש־הצודת ,האדריכל ציון השמשוני ,להנחיותיו של
רבינוביץ ,מתה תוכנית־האב לחלוטין.

בולים אחרים בסידרה :בול לזבד אלי
בהן ,וכול עם נר מאחרי סורגי־סוהר ,ה
מנציח את עולי-הגרדום מן המחתרות של
ערב קום המדינה.

בדי למנוע רעש ציבורי מיותר ,שכבר
החל לבעבע עקב מדידתם הגלוייה של כמה
מן המתכננים ,יקפיא רבינוכיץ את התוכ
נית■ ,שהובנה בהשראתו ,יעכירה אחרי-בן
לאישורן של הוועדות לבניין־ערים על־מנת
לתת להן גושפנקה חוקית.

סולחה בחברוו
על מאורעות '29

פועלים עדיפים על בנסים

ביום השנה למאורעות  ,1929בהן נטבחו
גם כחברון יהודים רכים ,עשוי השייך מו
חמר עלי אל-ג׳עכרי ליזום טקס של התפיי
סות בין יהודים לערבים  -שנועד לסלול
את הדרך לשלום כין שני העמים ,כצעד
לקראת הגשמת שאיפותיו שיל ראש־העיר
חברון ,להקים מדינה פלסטינית בעזרתה
של מדינת-ישראל.

״סחר־עבדים״
בקור הירוק ?
כקרוב יצטרך משרד־
העבודה להתמודד עם
בעייה הדשה  :״סחר־
עבדים״ כלתי־חוקי מן
השטחים המוחזקים אל
שווקי העבודה כתחום ה
מדינה.
ה״ראיסים״ )בוסים( שהשתל
טו על עסק זה מביאים עובדים
מן השטחים לעבודה חקלאית ב
ישראל ,בניגוד לחוק־התעסוקה.
בעוד שהמעסיקים משלמים עבור
עובדים אלה  13ל׳׳י לגבר ו־10
ל״י לאשר ,ליום ,מקבלים העוב
דים עצמם רק שליש מן הסכום
הזה ,בעוד שה״ראיסים״ משל
שלים לכיסם שני־שלישים של
השכר ,המשולם עבור העבודות
המבוצעות.

הכעייה היא עדינה ,מ
כיוון שרוב ה״ראיסים״
האלה ,שהם ערבים יש
ראליים ,הם עסקנים של
מפלגות הקואליציה ,וב
ייחוד של מפלגת שר-
העבודה ,ומספקים להן
קולות בבחירות לכנסת*
ישראל.

במיקרה של פשיטת־רגל של מיפעל — יזכו הפועלים
לקבל את שכרם עוד לפני שייפדו משכנתאות בנקאיות.
חוק ברות זו אושר על־ידי ועדת־השרים לענייני חקיקה,
ויובא בקרוב לאישורה של הכנסת.

עד כה ,במיקרה בו פשטה חכרה את ה
רגל ,קדמה המשכנתא לכל חוב אחר .ה 
חוק המוצע יעניק לפועלים עדיפות ראשונה
עד לסבום של אלף לירות לבל עובד של
החברה.
קדם לאישור הוועדה מאבק חריף מצד הבנקים ,שהת
נגדו לחקיקה החדשה ,טענו שהיא פוגעת בזכויותיהם
ואף איימו לחדול ממתן משכנתאות למיפעלים.

״המערב הפרוע״
נסחף בשיטפון
עיירת ״המערב הפרוע״ הראשונה שהו
קמה כישראל ,כאחת הואדיות דרומית ל 
אילת ,הוצפה השבוע כמי הגשמים ונסח 
פה בשיטפון.
העיירה הוקמה לצורך הסרטת־מערבונים איטלקיים
בישראל על־ידי איש־הסרטים ומפקד־הגדנ״ע לשעבר ,רם
רון ,שמסר את הבנייה לרסקו.

כתוצאה מהשיטפון חוסלה השקעה של
כ־ 100אלף לירות .נראה שתוכניות הפקת
המערבונים בישראל יידחו  -מה עוד שט-
 25סוסי־הבוקרים שרכש רם רון כישראל,
התגלו רבים בזקנים ותשושים והתפגרו
עוד לפני שזכו להשתתף בדו-קרב אקדחים
כלשהו.

זביוו ל״ליילגד״
מתנהל דיון במישרד התחבורה על ביטול
הזיכיון שניתן להכרת ״ליילנד״ כתחום
יצור המשאיות.
הדיון בזכיון יועבר לוועדת הכלכלה ההנחה היא
שוועדה זו לא תמליץ על חידוש ההסכם עם ליילנד
הפג בפברואר 69׳ ,דבר שיאפשר יבוא חופשי של
משאיות ואוטובוסים.

