
האיש■ וידויו
שד

ד ישראל ד״ד ב

 ארצות נציגי עם קשריו חייו, קורות
 והמשפטים, מעצרו קומוניסטיות,

 למותו סמור ידו על שתוארו כפי
שאטה. בכלא

של השבוע בגליוו

£ בו ר■ כז
י רב כני י ט ה

ערב קורסים נפתחים ביוני 20ב־

חשמלאות
חדשים 6 - רבב

התחבורה משרד של הסמכה לבחינות מכין

חשמלאות
חדשים 6 - בניין

 העבודה משרד של הסמכה לבחינות מכין
ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ו

בערב 20—16 • לפנה״צ 13—8

 לנחוג רשאי הנד
ח במכוניות י  פ

 רשיון ללא
 התערוכה כשטח
 יוס בל הפתוח

חצות עד 5ם־
״קארטינג״

 כל את שכבש הספורט
אירופה•

*2 •28 ,27 .22 אוטובוסים:

 ממצה דו״ח לך הגשנו שעבר בשבוע
 עמדה בו נקטנו חיפה. בנמל השביתה על

 ברובן. צודקות הפועלים תביעות ברורה:
 עובדות, על ביססנו הזאת המסקנה את

 טיפל אשר אחר עיתון בשום נחשפו שלא
זה. בנושא האחרונים בשבועות
ננזל שרוחי ודתה: היסודית טענתנו
 מנצלת הסתדרותית, חברה שהיא מאוחדים,

 מפני ירוד שכר להם משלמת הפועלים, את
 מנגנון על רבים כספים מבזבזת שהיא

ועל סודיות, מפלגתיות קרנות על מיותר,

 אוניות. ובבטני במחסנים הרציפים, על
 ו־ מנהלי־עבודה מפי גם עדויות גבינו

מוע ומחברי הנמל מינהלת מאנשי יבואנים,
חיפה. פועלי צת

ו המישמרת, הסתיימה כאשר גם אבל
 תמה לא עבודתם, את עזבו הנמל פועלי

 כמה של בבתיהם ביקרנו אנו. עבודתנו
 מנת על ביותר, האופייניים הפועלים מן

 הסתפקנו לא תנאי־מחייתם. על מקרוב לעמוד
 מרוויחים אינם כי הרציו*, על בהצהרותיהם

לא להם. שיוחסו העצומים הסכומים את

חיפה כנמל ראיון
העבודה. של בלתי־יעיל ניהול
 יכולנו המסקנות של הזה החלק את
 מזה אלינו המגיעות ידיעות על לבסס
בפרט. ובנמל בכלל, בחיפה הנעשה על שנים
 של לתנאי־עבודתם הנוגע החלק את

 אספנו המעשיות, ולתביעותיהם הפועלים,
הנמל. שטח בתוך שבוע באותו

אנ שלושה בת חוליה נסעה זה לצורך
 העובדים, לוועד תחילה פנינו לחיפה. שים
 ״היום בלתי־מעודדת: תשובה שם קיבלנו אך

 לתל־ והמועצה המזכירות חברי כל נסעו
 תגשו אל איתכם. שידבר מי אין אביב.

 איתכם.״ ידברו לא הפועלים כי לרציפים,
 היא אף היתד, הרציף על קבלת־הפנים
 כמה אותנו ראו כאשר בלתי־מעודדת.

 נורבגית, אוניה סיפון על שניצבו פועלים,
 עתונאים!״ רוצים ״לא כמו: בקריאות פתחו
 מפה!״ תלכו ממעריב? ״אתם
 הזה. מהעולם ״אלה מישהו: אמר ואז

אותם.״ מכיר אני
 בין הוויכוח נמשך דקות כמה עוד

 להפר מותר אם עצמם, לבין הפועלים
 עתונאים. עם ולדבר הוועד הוראת את

מהרבה כאן ״באו הסביר: מהם אחד
 שאמרנו, המלים את הפכו כולם עתונים.
 הציגו כולם לגמרי. שונים דברים וכתבו
 לעבוד.״ בלי המתעשרים, כחבלנים, אותנו

 הזה העולם עם אחד: פה הסכימו לבסוף
האמת. את כותב הוא לדבר: מותר

 ו־ ראיינו שלם, יום כמעט שם נשארנו
הענקיים, המנופים במרומי פועלים צילמנו

ש תלושי־המשכורת בבדיקת גם הסתפקנו
 בחנות- במטבח, המצב את בדקנו להם.

ובארון־הבגדים. המכולת,
★ ★ ★

אנו. עסקינו על משהו
המת עמודים. 32 מכיל שבידיך הגיליון

האחרו בחודשים העתון, של הקבועה כונת
התאפש ההוספה עמודים. 28 של היתד. נים,
למודעות. המוקצה השטח להגדלת הודות רה

קיי הישראלית, העתונות ביתר כמו שלא
 השטח של קפדנית חלוקה הזה בהעולם מת
 של בגליון מערכתי. חומר לבין מודעות בין
 עמודים שבעה של גבול קבענו עמודים׳ 28

 הלחץ אף על למודעות. עמוד ושלושת־רבעי
מפרס ושל המודעות מחלקת של המתמיד

 היתרי החריגה כי זה. מגבול חרגנו לא מים,
לך. המוגש חומר־הקריאה חשבון על באה

 להרוג המינהלה זאת בכל חייבת כאשר
 מספר את אוטומטית מגדילה היא זה, מתחום

 מחיר העלאת בלי הגליון, של העמודים
 מוקדשת התוספת כל אין אז גם הגליון.

 העמודים ארבעת שמתוך אלא למודעות:
מערכתי. לחומר חלק משוריין הנוספים,

 ה־ אח לידיך נוטל אתה כאשר כן, על
 מודעות של ריבוי בו חל כי ומרגיש גליון,

ה ריבוי שבצד מייד, להיווכח יכול אתה —
מערכתי. חומר של ריבוי גם בא מודעות

מכתבים
ועוד צעד
 בעיית את שעורר שלכם, לח״כ הכבוד כל

ה בדיון הפליטים
 (העולם בכנסת מדיני

).1500 הזה
 לקידום צעד זהו

 השלום למען המאבק
 מחכה ואני במרחב,
להמשך.

זכאי, ישראל
פתח־תקווה

לכם!ז כבוד
 קבוע קורא אני

 שלנו, השפיגל של
 את היכרתי ודרכו

 הנכבד. שבועונכם
לאחרו ביקשתי לכן
 השוהה מישראלי נה

 ה־ על תמציתי דיווח לי ימסור כי בעירנו,
ממ לבין ממשלתכם בין האחרון מו״מ

 וב־ הנכבד בשבועונכם שהופיע כפי שלתי,
אחרים. ישראלים עתונים

 להעיר לי תרשו אם ספק, לי אין עתה
 ממשלתכם נציגי כי למדי, ביקורתית הערה

 כמוני, גרמנים אורחים ולעוד לי הפריעו
 ומקום מקום בכל וישראלים יהודים על להגן
 כפי כי, באנטישמיות. נתקלים אנו שבו

וה האנטישמים טענת בוודאי, לכם שידוע
 חדרו והממון שהיהודים היא בכלל, נאצים'
בזה. זה ושלובים קשורים לעולם
הרש נציגיה כי לטענה, עכשיו נענה מה
 כבודש על ויתרו היהודים מדינת של מיים

ה הממשלה נציגי עם שנעשה ציני במו״מ
 בעוד כך על־ידי שיזכו ובלבד גרמנית,

לאוצרם? כסף
גרמניה־המערבית מינכן, שטרייך, לילי

שקדים ששש...
 לנדאו מגורי־כהן, לח״כים נטפלתם מה

 (העולם שלהם חוות־השקדים בגלל ומרידור,
)?1499 הזה

 הארץ שיחדור למען מכם־ יותר לחמו הם
 להם אסור למה אז הזרים, משליטיה הזו

מפירותיה? גם ליהנות
תל-אביב שרעבי, מזל

זכאי
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