
מולק את מולק מ■
)35 מעמוד (המשך
הפועלים. לבנק הם החובות מרבית
 חומת על דובר תקופה אותה שעד בעוד

 ו־0 חייבת אותם לירות׳ מיליוני כמה של
 ברבים, לפתע התפרסם עצת־פועלי־חיפה,

 מיליוני 80ל־ הגיעו המועצה חובות כי
 — המשולמת החודשית הריבית וני לירות,

 על-ידי — משולמת להיות הצריכה או
לירות. מיליוני 3כ־ היא המועצה,

הפוע בנק של הלחץ וכשגבר לו, בצר
 לאבא מולק פנה החובות, תשלום לגבי לים

 ההסתדרות, של הוועד־הפועל שלו, הגדול
 לו התברר לפתע, ואז, בקריאות־הצלה.

 כלפיו. היחס השתנה בוועד־הפועל גם כי
 מולק, היה ארוכות שנים ׳שמשך בעוד
 חיפה, פועלי של הגדול הציבור כנציג

הו הוועד־הפועל, בבניין חשובה אישיות
 ישראל ההסתדרות, של החדש גיזברה דיע

 לפרוע בדעתו עולה לא כלל כי קיסר,
 ציין קיסר מועצת־פועלי־חיפה. חובות את

 כי משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל לפני
 מולק, של חובותיו תשלום של ״פירוש

ההסתדרות.״ של הכספי המערך הרם הוא
בנו בעצמו. לשלוט חדל הנדהם מולק

ועדי-עובדים ונציגי עסקני-פועלים כחות

ומולק אלמוגי
מיליון? 60 או 80

 ״אני קיסר: על אישית מילחמה הכריז
 האימאם של בית־מידרשו לחניך אראה

התימ העדה בן שהוא לקיסר, (הכוונה
 בכל המשק את לשתק יכול שאני נית),

 גלויה הכרזת־מילחמה זו היתה !״המדינה
 בלתי־ ואיום ההסתדרות, על מולק מצד

 תוך כולו המישקי במערך לחבל מוסווה
שרירים. הפגנת כדי

 חג־הם־ ערב לבוא. איחרו לא התגובות
 מיפלגת-העבודה של המחוז מזכיר ערך סח

 במיש- כוסית הרמת אגמי, אורי בחיפה,
 גם הוזמנו שאליו אירוע המיפלגה, רדי

המ לאולם מולק כשהגיע ואלמוגי. מולק
 רם: בקול אלמוגי לעברו קרא סיבה,
לי מיליון 80 ששווה האיש צועד ״הנה

 לאלמוגי: והשיב הסמיק, מולק רות!״
 ואחרי לירות!״ מיליון 60 רק ,80 ״לא

 לכל מצטרף אתה ״גם המשיך: שנרגע,
 אלמוגי של שתיקתו שלי?״ המשמיצים

לשאלה. מלא אישור היוותה
 בחיפה, הרינונים פשטו קודם־לכן עוד
 מולק. של המסורתית קבלת־הפנים לגבי

 — מרוויח הוא כי לפתע, גילו, מתנגדיו
ש מקבלות-הפנים סכומי-עתק — אישית

וה הכיבוד עבור ״התשלום עורך. הוא
 על- נעשה המלצריות, עבור וכן משקאות,

 את ״אבל המתנגדים, טענו המועצה,״ ידי
הפ לכיסו מולק משלשל היקרות המתנות

 מולק אולם כנכונה, הוכתה הטענה רטי.״
 איש עתה ועד רבות שנים כבר כך !נוהג

המ בעיתונים מאומה. כך על העיר לא
 ידיעות, מופיעות החלו חיפה של קומיים

 בדבר בעיתוני־הערב, .אחר-כך שצוטטו
הפר המסיבה על הגדולה הכספית ההוצאה

 הרוחות, את להרגיע כדי מולק. של טית
לק מקבלי-המתנוית לרשימת מולק צירף
וש חיפה, עיתונאי את גם חג־הפסח ראת

 נוהג שהוא כפי יקרי־ערך, ספרים להם לח
עיתו בחיפה. המי־הוא-מי לכלי לשלוח

שמו הרב הכסף על גם כתבו חיפה נאי
 לחגים, המתנות מישלוח על מולק ציא

מתנות. קיבלו הם גם כי כלל לציין מבלי
ה הצילומים פרשת שהתפוצצה עד

 חברת- כי בחיפה כשהתגלה נסתרים.
 מתל-אביב, הוזמנה גדולה פרטית חקירות

 של קבלת-הפנים אורחי את לצלם כדי
מגי הם כיצד להנציח כדי ובעיקר מולק
מעטפות או מתנות לאישתו או למולק שים
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מ המקומיים העסקנים החלו צ׳קים, ובהן
 הבלשים־הצלמים. של שולחם את חפשים
 אין בי טענו, למולק המקורבים חוגים

 וכי פוליטי, מניע כל הצילומים מאחרי
 הרעש על הכועסים שכנים, היו היוזמים
 ואשר מולק, שעורך המסיבות מן הבוקע

 במיש־ פעמים מיספר כבר כך על התלוננו
 מכחישים מולק של שכניו כל אולם טרה.

 כועסים אמנם ״אנחנו זו. טענה נמרצות
 על כאזרחים וכועסים כשכנים, הרעש על

בדע עולה היה לא אבל הכספים, ביזבוז
 אחד אמר פרטיים,״ בלשים להזמין תנו

הזה. העולם לכתב מהם
 זהות לגבי אפשרויות שתי עוד נותרו

 על־ נשלחו שהם האחת, הצלמים. שולחי
 של בוועד־הפועל מולק של מתנגדיו ידי

הכס ביזבוז את להוכיח כדי ההסתדרות,
 לקראת חזקים קלפים להכין וכדי פים

 מועצת־פועלי-חיפה במילחמת הבא השלב
ה חובות כיסוי נושא על בוועד-הפועל,

 שמתינג־ היא האחרת האפשרות מועצה.
 התארגנו המועצה, בתוך מולק, של דיו
נגדו. ומפליל מרשיע חומר לאסוף כדי יחד

 ש־ מועצת-פועלי-חיפה, מזכירות חברי
 כולם ידעו הזה, העולם כתב שוחח איתם

 יד להם שיש הכחישו אך הצילומים, על
מי באחד הידוע מהם, אחד אמר בדבר.
 ״אני מולק: של ביותר החריפים ריביו

 להיזהר צריך אבל במולק, נלחם אומנם
 הצלמים, את ׳שלחתי אם אפילו ממנו.
 עוד למולק ? בזה מודה שהייתי חושב אתה

כמוני.״ ועשרה אותי לחסל אפשתת יש
 קיסר, ישראל הוועד־הפועל, גיזבר גם

 בהסתדרות, מולק מתנגדי בראש המתייצב
 נשלחו שצלמים האפשרות את מכחיש
האי ההשמצות על מגיב ״אינני מטעמו.

 כזו שיטה נוקט ואינני מולק, של שיות
 מועצת־ עם בעיות ״יש אמר. מאבק,״ של

 על עדיין נמצאת חיפה אבל פועלי־חיפה,
 מאוד הרבה יש למולק ההסתדרות. מפת

 לעשות יכלו הם המועצה. בתוך יריבים
זאת.״

 המועצה רכוש
משועבד

 אינם הללו האישיים המאבקים כל ך
ל כלשהו מזור בינתיים, מביאים,

 של שיטרי-החוב ועמוסת הריקה קופתה
 מ־ דורש הוועז״הפועל הפועלים. מועצת

המו של הרבים נכסיה את למכור מולק
 מולק אולם החובות, את לכסות כדי עצה,
 למועצת־הפועלים זאת. לעשות יכול אינו

שיי הנכסים מרבית נכסים. שאין כימעט
 ניכסי איגוד מולק, שהקים לחברה כים

 את הקים מולק בע״ם. מועצת־פועלי־חיפוז
 לבין בינו לשחק שיוכל על-מנת האיגוד

כא שטרות, על ערבויות מישחקי המועצה
של לכספים כערבה חותמת המועצה שר
למועצה. חותם והאיגוד האיגוד, בחוב קח

 מעט וגם לאיגוד, השייכים הנכסים כל
משוע למועצה, ישירות השייכים הנכסים

וה הפועלים, בנק ביניהם לבנקים, בדים
 תשלום פירושה מהם, הישיעבודים סרת

 מערך יותר עוד לירות, של רבים מיליונים
המועצה. של חובותיה

 אינם המועצה של עצומים שיטחי־קרקע
 החוק ולפי המועצה, כניכסי כלל רשומים

 מאחר למעהל־מקרקעי־ישראל, שייכים הם
 כניכסי אותם לרשום מעולם טרח לא ואיש

 — למכור מולק ביקש כאשר המועצה.
 — לירות של רבים מיליונים תמורת

 הכרמל, במרכז דונמים 35 בן שטח־אדמה
 שקבלן כדי בחיפה, ביותר היקר האיזור

הת מגרדי-שחקים, ארבעה עליהם יקים
 כלל שייכת אינה האדמה כי לפתע ברר

נחש רבות שנים שמשך למרות למועצה,
ככזו. בה

 למועצה השייכים בתי־הקולנוע ארבעה
 אשר אמפיתיאטרון, קולנוע מהם אחד —

ולב להרסו כדי בו התעניין חיפאי קבלן
 הקרקע על גדול בית־דירות במקום נות

משועבדים. היקרה,
 שנמכר בבת־גלים, המפורסם הקזינו גם

 לוזו־ הימית לחברה ערכו ממחצית בפחות
 ואפילו ישועה למולק לא.הביא פרי, בלתי

 שילמה הימית שהחברה אחרי הקלה. לא
 הפועלים, למועצת מהתחייבויותיה מחצית
 השטרות ויתר הגדול המשבר בה התגלע

מה חזרו חלף, כבר פירעונם שזמן שלה,
שכוסו. מבלי בנק

 של מאנשי־הכספים אחד השבוע הגיב
 לא ״מועצת־פועלי־חיפה הפועל: הוועד

 לבנקים. חובה את לשלם פעם אף תצליח
 לשלם, תצליח שהמועצה לכך יביא נס רק

הריבית.״ את אפילו
שבו לפני אמר ורטמן משה ח״כ ואילו

 מוע- של החובות ״פרשת לידידים: עיים
 חיוביה לתוצאה רק תביא צת־פועלי-חיפה

סופית.״ יחוסל, מולק אחת:

במדינה
ה הולצמן, ואליזבט אבצוג בלה ׳־^קונגרס )33 מעמוד (המשך
 ' — לג׳קסון ומתנגדות יודאל במו ,תומכות!3,1 המו־ יהיו מי יקבעו שתוצאותיהן דמות,
המתקדם הליבראלי החלק מראשי ושתיהן \או פורד :ארצות־הברית לנשיאות עמדים

יודאל. או וואלאס קארטר, או ג׳קסון רגן,
 היהודים תומכים הרפובליקאית בגיזרה

 יהודים רק פורד. בג׳ראלד והישראלים
 הרפובלי- במיפלגה פעילים מאד מעטים
מאנ שהוא יעבץ, יעקוב הסנאטור קאית:

 שהוא כשם לפורד ומתנגד רוקפלר של שיו
 מתומכיו שהוא פישר מאקס לרגן, מתנגד

 מראשי ואחד רגן, של וממתנגדיו פורד של
 שרייבר, בקליפורניה, יוניברסאל חברת
 פורד ג׳ראלד של התומכים מראשי שהוא
 מזומנות לעיתים הסודי איש־הקשר והיה
 גולדן; לביו וממשלתו ניכסון ריצ׳ארד בין

מאיר.
 הדמוקראטית, בגיזרה ־עצמס. שונאי

ו היהודיים, לקולות יותר: מסובך המצב
 רבה, השפעה יש היהודי, לכסף בעיקר

 שגם האמיתית הסיבה זו כמעט. ומכרעת
שבמדי הדמוקראטיים, המנהיגים מן אותם

יש היו אילו — נחשבים היו ישראל נת
 ״רדיקאלים״, עצמם״, כ״שונאי — ראלים

 החזית- כאנשי אפילו ואולי ״קומוניסטים״
והס הזדהות הצהרות משמיעים—האדומה

יש ממשלת של מדיניות־הכיבוש עם כמה
ו לאש״ף, התנגדותם על מכריזים ראל,

 לישראל ביחס כ״ניצים״ עצמם מגדירים
 מקובה העולם: חלקי שאר בכל ו״יונים״

. רודזיה. ועד מווייאט־נאם אנגולה, ועד
 בוושינגטון יהודי ירחון שערך מחקר

ל הדמוקראטיים המועמדים של יחסם על
 במיזרודהתי- הקשורות המדיניות שאלות

 ג׳ימי בין הבדל כל אין כי מעיד כון,
שלוש יודאל, מו או קסון׳ג הנרי קארטר,

יש ממשלת של בעמדותיה תומכים תם
 מו״נד. לנהל מי אם ״אין כי הטוענת ראל

 באש״ף כלשהי להכרה מתנגדים שלושתם
 לחת- זו התנגדותו מסייג יודאל (אם־כי
ו ישראל), במדינת אש״ף בהכרת נאתר.

 לישראל נשק במכירת תומכים שלושתם
ל — לפחות בהכרזותיהם — ומתנגדים

ערב. למדינות מכירתו
ה- צירות גם האמיתית. הסיכה

 תומכות — האמריקאי בקונגרס ביותר
 ומכריזות ישראל, ממשלת של במדיניותה

 ולהקמת לאש״ף התנגדותן על לבקרים
עצמאית. פלסטינית מדינה

 ארצות- לנשיאות ביותר הרציני המועמד
 הוא הדמוקראטית, המיפלגה מן הברית,
 בכל כלל משתתף שאינו האמפרי, יוברט

 וכמוהו האמפרי, הנוכחי. המוקדם המירוץ
 את לשנות אולי שעתיד קנדי, אדוארד גם

 אותו שתביא מועמדותו את ולהציג דעתו,
 ממעטים — הלבן הבית אל ספק ללא

 * המיז- בנושאי מחייבות הצהרות להצהיר
רח־התיכון.
היהו והמנהיגים הישראליים הנציגים

 כי ומבינים זאת, יודעים המסורתיים דיים
 אלה ובעלי-ניסיון מפוכחים מדינאים שני

 משמעותי מדיני לחץ. איתם להביא עתידים
 למירוץ האמיתית הסיבה זוהי ישראל. על

 הכף, את להכריע בניסיון הישראלי האמוק
ג׳קסון. הנרי של לטובתו דיחוי, ללא

היסטוריה
הראדאר אח מרימים

 למילואיס באו הצנחנים
* כהסרטת להשתתף כדי

 האי מן הראדאר הרמת
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