
ם קי ה ה ועד׳ ד ד עו !ב
עוכרים. אלפי ;ישרות של צווארם ;*ל מונחת הפיטורים חרם

 משפחות, מאלפי הפרנסה את לשלול מאיימת הממשלה של החדשה המדיניות
השנה. ימות בשאר גם בקושי המתפרנסות

פוטרו. כבר מאות
מיידיים. פיטורים מאיימים אלפים מל

 המשק את ״להבריא׳׳ החליטה הפועלים״, ״מפלגות עומדות שבראשה הממשלה,
ולסכנת־רעב. למחסור משפחות אלפי הפקרת על־ידי
ם, לא לי ע פו  מיליונים שצברו אלה היו העבודה, מן לזרוק רוצים שאותם ה

 הממשלה, של הפרוטקציונרים המתעשרים, לכיסי הלכו המיליונים שחלפה. בתקופת־השפע
בהם. לגעת מעז אינו שאיש
 את לקיים יכול שאינו הפרוטקציוניסטי, המשק להקמת אחראים הפועלים לא
 על העובדים את עתה המענישים בממשלה, הביורוקראטים על־ידי הוקם זה עצמו.

הממשלתי. ה״תיכנון״ של המחרידות השגיאות

נועויס!
הפועל של זכותו את החוקה מבטיחה מודרנית דמוקראטית חפרה ככל
חוקה אין בישראל אבל לעבודה. •• *
 הדרכים בכל להיאבק הזכות לעובדים יש מודרנית דמוקראטית חכרה ככל

 ההסתדרות, של לבוסים העובדים כפופים בישראל אכל זכויותיהם. על החוקיות
הממשלה. משרתי אלא שאינם

עעגנס! על גזו ה
פמקומכם! זאת יעשת לא איש - כידיכם ענייניכם את קדזו
 קולם את להשמיע מחייבת עצמם העובדים וטובת המשק טובת המדינה, טובת
 והבלתי- החופשיים האמיתיים, הנבחרים נציגיהם באמצעות העובדים, של העצמאי
תלויים!

לכס: קוראים אנו
 להשקפה קשר בלי ועדי־העובדים, של ועד־פעולה — ומושבה עיירה עיר, בכל להקים
מפלגתית! והשתייכות פוליטית
 מוםדות־ההסתדרות על וללחוץ פעולות לנקוט כדי בדרך־קבע, ועדי־הפעולה את לכנס

העובדים! את לייצג — תפקידם את למלא הדישמיים

!זה מאכק של עליון כנציג ארצי, ועד־פעולה לכונן
:עקרונות חמשה למען המאבק את הארצי הועד ינהל

כישראל! אדם לכל עכורה זכות הבטחת <
!אכטלה כפני לכיטוח ממלכתי הו? חקיקת #
כיולי! תוספת־היוקר את לגזול המזימה כיטול ס
שכיתות! לאיסור הממשלתיות הצעות־החוק ?כירת #
!יצרניים לפסים המשק להעכרת ממלכתית תוכנית-אכ יצירת <

ל ה ק נ מ ת ה! רועד■ ה ל עי פ ה

חוש כוח ־ הזה חשרס תנועת

 כתכיעה הפגנה עצרת באשקלון תתקיים כמאי, 14 זו, כשכת
 אחרי־ 5.30 כשעה תיערך העצרת למובטלים. וסיוע לעבודה

 פילכסקי עודד אכנרי, אורי ידכרו ההסתדרות. כרחכת הצהרים,
 תושבי מוזמנים כמקום. הפועלים ונציגי (מאשקלון) גלעדי ונעים

הארץ. חלקי מכל התנועה והכרי אשקלון,
ע כ ש - ר א ב כ

תת בערב, 8 בשעה במאי, 11 ד׳ ביום
 קמחי), אבי (בית 44 גרשון ברחוב קיים

האסי לקראת המקומית, החטיבה אסיפת
אבנרי. אורי עם פה

 בערב, 8.30 בשעה במאי, 18 ד׳ ביום
 בבאר־שבע העם בית באולם תתקיים
 על שידבר אבנרי אורי עם אסיפה
המשטרה ואלות עבודה דחם
הקהל. לשאלות ויענה

ם י ל ש ו ר י כ
 ד׳ ביום פגישה תקיים הסטודנטים חטיבת

 של בביתו בערב, 8.30 בשעה במאי, 11
ישת ).13 החבשים (רחוב פולקוב אברון

 התנועה מרכז חבר תף
 תנאי על שידבר מסארוה אחמד
הישראלי. במשק ובעיותיו הערבי הפועל

ב י ב ־א ־ ל בת
 בערב, 8 בשעה במאי, 16 ב׳ ביום
גליק־ (רחוב הזה, העולם במערכת ייערך

 הפרט״ ״זכויות פרק על דיון )8 סון
חדש. בכוח שהתפרסם כפי המצע, של

ה י ר ה נ כ
 המערבי, מהגליל ואוהדים חברים פגישת

 במאי, 13 ששי ביום תיערך נהריה, עכו,
 אלף, דולף של בביתו בערב, 8.30 בשעה
 סוקולוב מרחוב (כניסה 3 איילה שביל

נהריה. ),28

רג״ב חטיכת
 א׳ ביום לפגישה החברים את מזמינה

 הזה העולם מערכת במשרדי במאי, 15
 דרכה על לדיון בתל־אביב, )8 (גליקסון

בעתיד. החטיבה של

התנועה כטאון
 של הראשון הגליון את שקיבלו חברים

מת מינוי, על חתמו וטרם חדש כוח
 ל׳׳י 10 בהקדם. זאת לעשות בקשים
תל־אביב. 136 לת.ד. לשנה,

ל מ ר ק ^ ן ה ^ ■ ד ח ו ב
)1• נזעמת (המשך

מיל 15ב״ מסתבם העובדים שכר משכורות.
 חצי עוד — ופלי־רכב נסיעות לירות. יון

מיליון.
 אין הבאה בשנה זה סכום יגדל בכמה

 הוועד־הפועל חברי לא אפילו יודע, איים
 האחרונה בשנה כי התקציב. את שאישרו

המפ כל הבטיחו ולפניהן בחירות, נערכו
 ה־ ולפרחי־עסקנים. לעסקנים ג׳ובים לגות

 ביחוד הפועלים. מועצות הן הטבעי מיקלט
 ג׳וב מעניק שדה, בעיר או עולים, בעיירות

 גם אלא נוחה, משכורת רק לא הסתדרותי
נכבד. ופוליטי חברתי מעמד
 כדי המפלגתי: המפתח חוק יפעל כאן גם
 עסקנים 10 למינוי מפ״ם תביעת את לספק

 עסקנים־בשכר 50 יתווספו למשל, משלה,
ה שמועצות מבטיח הדבר מפא״י. מטעם

 למרכזי לחלוטין משועבדות יהיו פועלים
 כלפי המפלגות רצון את וייצגו המפלגות,
 הדבר כאשר אפילו — להיפך ולא הפועלים

המקומיים. הפועלים של באינטרסים פוגע
 שם באשדוד, ניתנה השבוע של הדוגמה

 חברי כולם — המקומיים הפועלים רצו
 — נאמנים ומשלמי־מיסים מסורים הסתדרות

 פיטורי על כמחאה שביתת־אזהרה, לשבות
 מיקצועי לאיגוד המחלקה ליילנד. עובדי 90

 הוזתיק העסקן ניצב שבראשה הפועל, בוועד
השביתה. קיום את אסרה משל, ירוחם

 חוקת על לדבר המרבה עצמו, משל אגב:
 מקפיד לא הטובים, נוהליה ועל ההסתדרות

 למשל, ההסתדרותי, התקן בעצמו. עליהם
 לו להצמיד משל של למחלקתו איפשר לא

 זרוע של לעזרתה פנה הוא פאר. מכונית
ל העמידה וזו מבטחים, אחרת, הסתדרותית

ה האיגוד לעסקן כיאה מכונית, רשותו
מקצועי.

★ ★ ★
ץ חבר זה מה

 ההם־ חברי של מיעוטם שרק פלא ין
 הפועלים למועצות אמון רוחש תדרות

 שיטפלו כדי אליהן, בפנייה תועלת ורואה
בענייניו.

 וסוציולוגים סטאטיסטיקאים כלכלנים, צוות
 עובדה וגילה ההסתדרות, מטעם מחקר ערך

 רק כי במחקר, התברר המספרים. בשפת זו
 למועצת־ פנה השכירים העובדים מכלל 147־

 חלק מתוך למענו. שתפעל כדי הפועלים
 המועצה טיפול כי ציין שליש רק זה, זעום

 אחוז מעשרים למעלה רצונו. את השביע
רע. היה מועצת־הפועלים טיפול כי ציינו,

 החוקרים, צוזת שהציג אחרות משאלות
 בשטחים ההסתדרות מדיניות כי התברר

 למשל: החברים. מתמיכת נהנית אינה רבים
גור הקסאת־השכר כי השיב, השכירים רוב
העוב חשבון על המעבידים להתעשרות מת

דים.
 תוספת- בביטול רוצה אינו יותר גדול רוב
 עתה המתבשלות לתוכניות בהתאם היוקר,
 בממשלה מחבריה המורכבת מפא״י, בצמרת

ובהסתדרות.
 קבע ההסתדרותית הדימוקראטיה בשאלת

 השפעה כל ההסתדרות לחברי ״אין כי הרוב
 ישנה כי שטענו אלה מבין פעולותיה״. על

 ההשפעה כי בדעה הרוב היה כזו, השפעה
מספיקה. אינה

פשו היתד, המחקר במוקד שעמדה השאלה
 ההסתדרות?״ חבר אתה ״מדוע בתכלית: טה

 כי הקרמלין, עסקני את הדהימו התשובות
 לא מקצועי משמיץ ששום עובדה גילו הן

התשובות: מימיו. העלה
.32,/״ — אותי״ ״מכריחים •
.227־ — והרגל״ אישיים ״מטעמים ס
.16ל0 — קופת־חולים״ שירותי ״בגלל 6
.15ל0 — אידיאולוגיים״ מניעים ״מתוך •
.137־ — העובד״ על ״הגנה •

החוק דצוות אליבא ההסתדרות, חברי רוב
 קבוצה החופשי. מרצונו אליה נכנם רים,

 השאר הנשאלים. מכלל 55־/״ הקיפה זו
כלהלן: התחלקו

 ארצה כשעלו אוטומאטי באופן נכנסו •
•24 0ס/ —

ה במקומות אוטומטית אותם רשמו •
.2070 — עבודה
ה הערים בשלוש התקיימו המחקרים כל

 ובאזורי הקטנות בערים נערכו אילו גדולות.
 מצביעות היו שהתוצאות ספק אין הפיתוח,

 הפועל בין יותר הרבה עמוקה תהום על
 המסדרת הצמרת לבין בהסתדרות, המאורגן

אותו.
 הטרור :זו בסידרה הגא הפרק

 זיופי המקצועי, האיגוד של
הפשוט. הפועל וניצול בחירות

במרינה
)13 מעמוד (המשך
ה בהוצאת באנגליה, הוצא שהספר העובדה
שה העובדה גם היינמאן. הנודעת ספרים

ה למשרד עזרה. לא ללימודים חיוני ספר
 סוטה לא והוא כללים, יש והתעשיה מסחר
מהם.

 אחרי זו, בתקנה גם הרי תקנה בכל כמו
 אסור פירצה. מצאו זמן, הרבה שחיפשו

 אוסר לא אחד אף אבל כאלה, ספרים לייבא
בישראל. לאור אותם להוציא

ארצה מביאים מאוד: פשוטה השיטה
 נקרא, לא זה המבוקש, הספר של אחד עותק
ה את מצלמים עבירה. מהווה ואינו ייבוא
ההוצ בישראל. לשוק אותו ומוציאים ספר
 והמעוניינים קטנות־יחסית, הכספיות אות

ה משרד תקנות הספר. את לרכוש יכולים
נפגעות. אינן והתעשיה מסחר

 אותו קרה אליאס של האנגלי־ערבי למילון
ל ניתן זאת בכל אסור, אותו לייבא הדבר.
 החל בארץ, הספרים חנויות בכל אותו השיג

 816 משובח׳ נייר (על הספר מהשבוע.
 העתק הוא ל״י) 22 קשה, כריכה עמודים,
בייבוא. האסור המקור של מדוייק

 הספר. מופץ כיצד איכפת לא לסטודנטים
לרכשו. שניתן לגביהם, הוא, העיקר

מער
ת נעמי ק ר חו ה
 אנשי יפסיקו לא יפצע לא שמישהו ״עד

 מקוני אחד אמר להשתולל,״ החארקות
 האצ״ל ברחוב לפנות־בוקר שעמד הפיתות,

מאפייה. ליד בשכונת־התקווה,
 המכוניות ארבע שוב חלפו הרגע באותו
 להשיג מנסים כשנהגיהם ביעף, הגנובות

 ומיד באבק נעלמו הן השני. את האחד
היא. אף גנובה פאלקון, פורד מכונית הופיעה

ה מרחוב חד, סיבוב ביצעה הפאלקון
 ב־ הבחין לא הנהג האצ״ל. לרחוב הגנה

 באוויר. מטר שבעה אותו העיף עובר־אורח,
 קרה מה לראות בדי אחורה, הסתובב הוא

 של במסעדה המכונית פגעה ואז לנפגע,
ה לתוך חדרה בדרכה, המשיבה בוסי,

נמלטו. נהגיה איש. שלושה ופצעה מאפייה
 ב־ מצאו המשטרה חוקרי שכל. קצו?
 כרית אביזרים: של מרתק אוסף פאלקו!
ו אשה, של נעל רקומה, מטפחת אדומה,

 מכן לאחר קלה שעד, ירוק. קש כובע
 דמות — ירעני נעמי בביתה נעצרה
 לה, קוראים השכונה. נוער בקרב ידועה

החארקות. מלכת כנראה, לחינם לא
 סיפרה היא מיד. הודתה )17( המלכה
 המכונית, בגניבת השתתפה כי לחוקריה

נעצרו. כולם למיבצע. שותפיה היו מי וסיפרה
 ל־ החארקה חבורת כשהובאה השבוע,
 פקודת־מעצר, להוצאת השלום, בית־משפט

בהצ השופט את נעמי של אביה הפתיע
 השופט, כבוד מעצר, צריך ״לא הרתו:

 ואולי שכל אין שלי לילדה מוסד. צריך
קצת.״ לה יתנו במוסד

ידעני חשודה
נחארקה חרקירי
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