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הידעת?
הסיטונאי שורץ שאצל
 סיטוני במחיר הלבשה לקנות תוכל

- החכצלת רח׳ ירושלים 2^
ך ת ו ש ר ל

 חולצות. מכנסיים, שמלות, לנשים מחלקות:
הכל לילדים

ומכנסיים. חולצות ולגברים

במדינה
פשעים

ד3מ מ* י
בקירש החור את

 פז תהנת־דלק בעל ),32( כהן שלום
 יכול בתל-אביב, 100 גלויות קיבוץ ברחוב

חוד שלושה לפני :חדש בשיא להתגאות
 — החדשה תחנתו את פתח בלבד שים

להישדד. זכה כבר האחרון ג' וביום
כי שידעו הנועזים, הפורצים :ואיך

 ממולכדת, התחנה למשרד הכניסה דלת
 שברו למשרד, הסמוכה למסעדה פרצו
 בין שהפריד המיסכן הבלוקים בקיר חור
 בשלום עצמם ומצאו — החדרים שני

 שעל התמונה את הסירו כאן, במשרד.
 ובמכות הכספת, הצטנעה שמתחתיה הקיר,
 מומחים, להערכת שנמשכו, — פטיש
 צירה את לעקור הצליחו — מיספר שעות

הכספת. דלת של העליון
ראה, לא איש ארוכות, שעות אותן כל

 :יהודיה מאזינה דווקא הרגיזה היא
 של ועד־העובדים חברת סלטון, שימחה

בירושלים. יזרום לנורות ביודהחרושת
 עובדים, 150כ־ המעסיק מיפעל, באותו

 ל־ס/״ס^ הערביים העובדים מיספר הגיע
 אינן עדייו שלהם זכויות־הפנסיה אולם

המאבק. נטוש כד יעל — מודז־י־וח
שוש שלמה גם התייצב העובדים לימין

 במיזרח־ירושלים. ההסתדרות מרכז נה,
 תיאבק ההסתדרות במיעוט. נשאר לוריא

 לבדוק מבלי — לערבים פנסיה למען גם
לא. או לפתח״ ״ילכו ילדיהם אם

השטחים
ם1לי לירות 20ב- עבדים
 הוא מאושר. היד, אשרף חמדאן מוחמר

 באיזור ישראלית במתפרה עבודה קיבל
 הרצועה, בגבול ארז, קיבוץ של התעשיה

מל לפני עמדה בו המקום מן הרחק לא
האדם. תצפית נקודת הימים ששת חמת

הטפעדה) - השני (כצד שבקיר החור
— ראשון שוד

הפרוצה והקופה
הבית לחנוכת —

ה הפטיש דפיקות את שמע, לא ואיש
 חודרי והפורצים הלילה, בדממת מהדהדות

 4,600 עם בשלווה להם הסתלקו השריון
צ׳קים. ל״י 1,600ד במזומנים ל״י

יחסי־עבודה
 פנסיה/ יקבלו ״אבות

לפתח♦♦♦" ילכו גנים
 ? פנסיה ערבים צריכים מה ״בשביל

 ואלה שלהם, הילדים יירשו הבסף את
לפתח!״ ילכו

 עסקו־ של מפיו יצאה זו מעניינת טענה
לשע אחדות־העבודה מאנשי ההסתדרות

לוריא. שלמה בר,

 — ליום ל״י 20 — העבודה שכר גם
 באופק ורוד. היה העתיד סביר. לו נראה
 הרווק שמוחמד, האפשרות ניצנצה כבר

 דמי- את סוף־סוף לאסוף יוכל ,27דד בן
אשה. לשאת כדי המוהר,
 במהרה מוקדמת. היתד, השמחה אולם
 קבועה, אמנם היא העבודה כי לו התברר

 ההזמנות, ירדו כאשר רצופה. לא אך
 בו ליום ממתין בטל, מסתובב מחמד היה

 בממוצע, לעבודה. לשוב מעבידו לו יודיע
 הימים שאר את בחודש. יום כעשרים עבד

ה לישכת־העבודה סביב בריחרוח בילה
מבטיח. דבר לו שיזדמן בתקווה מקומית,
 אירע הדבר־מה :והאכזכה — הנם
 ישראלי תעשיין כאשר יוני, מימי באחד

 בית- של בלישכת־העבודה הופיע מרמת־גן
 מוחמר תפרים. מחפש שהוא הודיע חנון,
 את הסדיר התעשיין שירותיו. את הציע

 לשלוח הבטיח בלישכה, הזמני רישומו
מ כחוק חתומה הזמנה מיספר ימים תוך
 שעקב המאשרת ברמת־גן, הלישכה טעם

 הלישכה מוכנה ברמת־גן, תפרים חוסר
ברמת-גן. לעבודה מוחמר את להפנות

 הגיע סוף־סוף אולם ארוך, היה התהליך
 האכזבה. הגיעה איתו, המיוחל. האישור
 ב־ הלישכה מנהל סירב האישור, למרות

 לרמת־גן. מוחמר את להפנות בית־חנון
 ובלי הנוכחי, ממעבידך שיחרור לך ״אין

 הפנייה,״ לך לתת אוכל לא כזה שיחרור
פי מכתב ״תביא הנדהם. למוחמד הסביר
 הפנייה תקבל ואז בארז, מהמתפרה טורין

לרמת־גן.״
 לו הכין עבד, בו במפעל :הפטנט

פת ״מה הסופית. ההפתעה את מעבידו
 אתה 1 פיטורין מכתב לך שאתן אום

 אלי.״ תחזור עבודה, כשתהיה טוב. פועל
לצמית. שהפך מוחמר גילה כך

שסי בבית־חנון, העבודה לישכת מנהל
 כתב בפני אישר בשמו, להזדהות רב

הס ״תבין,״ הנוהג. קיום את הזה העולם
 חופשי, באופן לנוע להם ניתן ״אם ביר.

 במקום יותר גבוה בשכר עבודה יקבלו הם
 נוספות הטבות ממעבידיהם ויסחטו אחר,

ריו מי התפטרות. באיום ה?״ את צ ז
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