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לוותר! לא

 העובדים נגד האחרונים בשבועות נרקמת מחוכמת מזימה
במדינה. השכירים

 של מסע מארגנים בקואליציה, גרודיהם בעזרת ספיר, ופינחס אשכול לוי
טוסאליטריים. במישטרים הידוע הסוג מן •התעוררות״,

 אל פנייה תוך המשק״, ו״הבראת המדמה״ ,בטחון כמו סיסמאות ניצול תוך
 משכרו. חלק על לוותר ממנו תובעים הם השכיר, של הפטריוטי הרגש
:לך קוראים אנו
 למסע תצטרף אל הכוזבות! הסיסמאות אחרי תיגרר אל

!המפוברק
 :דם •בקול בגלוי להם אמוד

ו א ד

 'י .:יי ההתנגדות! לתנועת הצטרף
מדווו?■

 ליצור רק אלא המשק, את להבריא נועד לא ה״ויתורים״ שמסע מפני •
 המישטר של ואנשי־הפרוטקציה קבוצות־הלחץ יוסיפו שמאחוריו מסך־עשן,

המדינה. במשק לחבל הקיים
 שלה המנגנון את לנפח מוסיפה לוזתר, לך הקוראת שהממשלה, מפני •

 דחתה היא ואישיות. כיתתיות מפלגתיות, תאוות לסיפוק מיליארדים ולבזבז
 המנגנון לצימצום בכנסת סיעתנו של המעשיות ההצעות בל את בתוקף

כולנו. את הדורס האדיר, הביורוקראטי
 ארכי־ ,בנקאים — עתירי־ההון את להכריח כדי דבר נעשה שלא מפני •

רווחיהם. של קטנטן חלק על גס לוזתר — ודומיהם סוחרים

ד! ב ד! עו ל! שכי ע מו
 בעבר, זאת הוכחת למענה. להקריב מובן אתה המדינה. לגורל חרד אתה
בעתיד. זאת ותוכיח
מסירותו את לרעה לנצל דלמתחסדים לצבועים תיתן אל אבל

זו!
 לכיסי או המעבידים לכיסי זה כסף יזרום — משכרך חלק על תוותר אם

עצמם. לטובת אותו שיבזבזו הביורוקראטי, המנגנון
ת משכרך חלק על תזותר אס  הזאת התרומה את הממשלה תהפוך בהתנדבו

שים כמה תוך ה כך למס־חובה. חוד המגן! קרן את זכור — בעבר היה ז

 בוויתור הממשלה תשתמש - משכרך חלק על תוותר אם
הבריף. ושל שלף מוצדקת תביעת־שכר כל מחר להחניק כדי זה

עובד: לכל קוראים אנו
 מסע־הוויתד נגד העממית תנועת־ההתנגדות להקמת ידף תן
המפוברק! רים

 ובתמים באמת לייצג נפשם את שיש והמפלגות, הארגונים לכל פונים אנו
העובדים: ציבור את

המזימה! להדיפת רחבה חזית תקום

חוש נוח - חוה חעורם חנוווח
כן כל מה יד לתת המו , ליוז ו התנועה, מרכז עם להתקשר מתבקש ז

תל־אביב. ,136 ת.ד.

בבאר־שבעהגברה

משאדי ופרקליט חג׳אזי נאשם
! לא ? מוות

החונש

נננסת

 החמישי, ביום ינאמו, זה נושא על

 החלוצות, בבית בערב, 8.30ב־ ,10.3

תל־אביב. ,37 ג׳ורג׳ המלך רחוב

 אבנרי אורי ח״כ

רוזנטל יעקב מר
 הארץ) של הפרלמנטרי (הסופר

: ה ח נ י

זכרוני אמנץ עו״ד
 בכנסת הסיעה של הפרלמנסרי היועץ

12

 לכינון ואוהדים חברים אסיפת תיערך
שלום בהשתתפות האזורית, החטיבה

כהן.
 ברחוב בערב, 8.30 בשעה ,10.3 ה׳, יום

 אברהם אצל השק״ם), (ליד 44 גרשון
קמתי.

בעט
 בבית בערב, 7.30 בשעה ,11.3 ו׳ ביום

העתי עכו פרחי, כיכר אל־דללין, הקפה
:עם פגישה תתקיים קה,

 אכנרי אורי ח״כ
 מצארווה אחמד
אל־קאסם וסמיח

אליעאלם הזה מערכת ראש

בגבעת■׳[]
 באולם בערב, 8.30ב־ ,14.3 ב׳, ביום

 של אסיפה נוגה) קולנוע (ליד העשור
הנושא: על ואוהדיה התנועה חברי

 הכלכלית המדיניות
הממשלה של

 לעניינים קבוצת־הדיון נציג בהשתתפות
כלכליים.

)11 מעמוד (המשך
 הימים תוך לפתור ההנהלה דרשה סוכים

 ועם התחבורה שר עם בישיבה הקרובים.
אול גבול כרמל משה קבע הכללי, המנהל

 תוך חדש הסכם־עבודר, על לחתום טימטיבי:
ל החברה עלולה — ולא ימים, עשרה
ש ערובה מבלי לא־ידועה, לתקופה היסגר

מחדש. ותיפתח תשוב היא
 וחוזה הימים, עשרת חלפו האיום חרף

 ההסתדרות גם נחתם. לא החדש העבודה
 מדיג־ לפי לעובדים, מגיע מה קבעה לא

פתוחות נשארו כך עצמה. שלה יות־השכר

ויחסי־ השכר העיקריות: הבעיות שתי
העבידה.

 כ־ של תוספת דרשו שבתחילה העובדים,
 של להנחת־היסוד הסכימו מכן ולאחר ,250/0

ב השכר את להעלות אין כי ההסתדרות
 השבוע בטוחים היו אחוזים, מעשרה יותר

 היותר לכל תהיה שתוצע ההעלאה כי
 דעות הושמעו זה, במיקרה אחוזים• 5־4

 ולהמשיך התוספת, על הפגנתי באופן לוותר
יחסי־העבודה. תיקון ולדרוש

מנגנון
טיסה מח־ד ה

 לוותר מהפועלים, לדרוש מעזה הממשלה
מנה עצמה שהיא מפני משברם, חלק על
 הגירסה זאת בהוצאותיה. קימוצים גה

הרשמית.
ק הנהגת של ביותר המאלפת הדוגמה

 השבוע ניתנה למעשה, הלכה אלה מוצים
 חברה הממשלתית. עמידר חברת על־ידי

 חישבוצם מלאכת את עדיין סיימה לא זו
 בהקדם להשלים שיש מכיוון עובדיה. של
 הצדדים כל החליטו החשובה, המלאכה את
 והוועדה ועד־העובדים ההנהלה, נציגי —

 הפועל הוועד של שכר לענייני העליונה
 רצוף, זמן לה להקדיש — ההסתדרות של

הפרעות• ללא
ה מימי באחד לראות היה אפשר כך
 עולה איש 19 בת מאורגנת קבוצה שבוע
 היו בתל־אביב. דוב בשדה ארקיע למטוס

 וההסתדרות, העובדים ההנהלה, נציגי אלה
 שיוכלו כדי לאילת, ליומיים ססו אשר

ה המשרדית העבודה את שם להשלים
כמובן. עמידר, דיירי חשבון על חשובה,

ט פ ש מ
ב עוד בו סי

 בזיון רע. במזל נולדה חג׳אזי פרשת
 אמצעי שום עתה כי ונראה בזיון, רודף
 של מידה לה להחזיר יכול אינו שוב

הדרת־כבוד.
 שאיש מוות, פסק־דין במתן התחיל זה

בהזמ נמשך זה אותו. לבצע התכוון לא
 פסק־ לביטול באמתלה זר, פרקליט נת

 להיפטר הנואש הנסיון בא אחר־כך הדין.
 אויבי־ של אמונם איש הזר, הפרקליט מן

ישראל.
 גבל הוא גם חדש. סיבוב החל השבוע
 הזר שהפרקליט חג׳אזי, מחמוד בפארסה.

לאו גאווה של מידה בו להפיח הצליח
 הראשונה: בפגישתם לו, (כשאמר מית

 גיבור כעל עליך מסתכל הערבי ״העולם
המקומי, לפרקליט להזדקק סירב לאומי!״)

 זה מצב למנוע היה אפשר כי יתכן
 כפרקלים־מטעם ממנים היו לפחות, אילו,

 הראשונה השורה עם הנימנה עורך־דין,
 להשתלט שיכלה דמות ישראל, פרקליטי של
מינ עורכי־הדין לשכת אך חג׳אזי. על גם
 כבר שחג׳אזי מישאלי, עורך־הדין את תה

בו. וזילזל לכן, קודם ממנו הסתייג
 למסע־ הפך כולו המשפט התוצאה:

 והסניגור התובע כשהשופטים, — תחנונים
 פעולה שישתף בחג׳אזי מפצירים הממונה

 התובע הבטיח זה לצורך הפרקליט. עם
בלתי־ (הודעה עונש־מוות יתבע שלא מראש

 לבו אל דיברו השופטים לחלוטין), רגילה
 ו־ — בפניו התחנן הסניגור האיש, של

בשלו. נשאר חג׳אזי
 רק להיות היתד, יכולה אלה, כל אחרי
 בהקדם העניין את לגמור אחת: משאלה

שיישכח. כדי האפשרי,

ת לדו תו
א ■שרתו ל

 גוטפריד, וישעיהו אריה של גיוסם פרשת
 הזה (העולם מרעננה הנוכריה של בניה
בלשכ שקם. לסיום השבוע הגיעה ),1484

 משה לממשלה, המשפטי היועץ של תו
 עורך־ ,המשפחה פרקליט התכנסו בן־זאב,

 המשפסי והיועץ בן־מנשה, יוסף הדין
תמיר. הבטחון, משרד של

הלי עיכוב צו מבן־זאב ביקש בן־מנשה
 ולמנוע התביעה, את לבטל כלומר כים:

 עמד הוא התנגד. תמיר אך משפט. עריכת
 על לדין, האחים שני הבאת על בתוקף
 זו, התנגדות מול בצה״ל. לשרת סירובם
 הליכים, עיכוב ״ביקשתי בן־מנשה: הצהיר
 אני וצה״ל. המדינה טובת ראיית מתוך

 לערוך רצוי לא המדינה מטעמי כי חושב,
 הבטחח משרד נציג אם אבל כזה.״ משפט
 שהוא הרי משפט, ייערך כי כך על עומד
משפטי. לקרב מוכן

 נסב לא מכן לאחר שהתפתח הוויכוח
 של המשפטי היועץ לבין הסניגור בין

 נציג לבין בן־זאב בין אם כי הממשלה,
 בן־זאב, החליט לבסוף ד,בטחון. משרד
 לא שהמשפט דורשת המדינה טובת שאכן

ש מבלי הפרשה, הסתיימה וכך יתקיים.
 קביעה ותוך האחים, שני נגד משפט יוגש

 קשה דתי, רקע על אזרחים מפלים שכאשר
התחייבויו מלוא את למלא מהם לדרוש
תיהם.

ם טי סטודנ
ה ■חם■ ב ר קי

 שוקולד. של מיטען איחם נשאו הנורבגים
 סחבו הפינים ליקר. בקבוקי הביאו ההולנדים
 ״זה בלונדיות. וחתיכות וודקה במיטענם

 בגאוזה הסביר ארצנו,״ של המיסחרי הסמל
אחד. פיני

 כדי ,המכביד■ בכפר השבוע התכנסו כולם
 של הבינלאומית הוזעידה את בו לקיים

רנון — איאס״ק מי האי  סטודנטים של הבינלאו
 ״לעודד המטרה: והמיסחר. הכלכלה למדעי

 בין הדדית והבנה ריעות קירבה, יחסי
 חילו-־ של בדרך האומות, כל בני סטודנטים
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