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 לדוגמה אינטלקטואלי
ההסתדרות מזס״ל מצד

 לכל נחת־רוח גרמו החריפות ההתקפות
:השלטון מפלגת מתנגדי

הכוונה. זאת — בישראל המשטר ״שינוי
 קלה, התעשרות רק לא אצלנו ״קיימת

 של חברה מקיימים איננו כבדה. גם אלא
 בלתי־־פוסק בתהליך אנחנו סוציאלי. צדק
השכבות. בין גובר סוציאלי קיטוב של

מההכ אחוז 24 אחד לעשרון יש ״כיום
 רק יש האחרון ולעשרון — הלאומית נסה

 בעוני, חיים נפש אלף 250 ,200 אחוזים. 4
 -10 זאת, לעומת בתת־השכלה. בתת־דיור,

 של בניוון חיים — מהאוכלוסיה אחוז 51
מופלגות. והכנסות עושר

יכו אינם כיום, בישראל הפועלים ״בני
אפליה.״ זאת גבוהה. להשכלה להגיע לים

 לא האלה הציטוטים אכל... — כן
 לא וגם אופוזיציוני, מצע מתוך נלקחו
באוני מרדן פרופסור של מחקריו מתוך

 של דבריו הם אלה ישראלית. ברסיטה
 השלטת המפלגה מראשי ההסתדרות, מזכיר
 ההסתדרות של האירגון מחלקת בארץ.
 בין אלה דבריו את השבוע להפיץ דאגה
וח״כים. עיתונאים הוועד־הפועל, חברי

וער מושגים מערכת בן־אהרון ליצחק
 מאליה, המתעוררת השאלה על משלו. כים

 וכיצד הלא־נכונה, במפלגה הבר הוא שאולי
 מייצג — כאלה דברים שאומר שמי יתכן

 חשוב כה בתפקיד השלטת המפלגה את
בן־אהרון: ענה —

 תמיד, הזאת הממשלה בעד אצביע ״אני
אמון. בה לתת לי קשה לא המצבים. ובכל

 לאלה החברה. דיילי בקרב מרירים כים
 ב־ על אל־ ניתלת מדוע ספק כל היה לא

החברה. את לשתק כדי הזה הקלוש -תירוץ
 הדרסטית הידידה היא האמיתית הסיבה

 שעבר בשבוע בחברה. הנוסעים במספר
 קבועות טיסות מיספר אל־על ביטלה
שע שני ביום שלה. הזמנים בלוח

בש ג׳אמבו מטוסי שני עמדו בר
 ש־ למרות וזאת לטיסות יצאו ולא דה

 יום כל כי הזמנים בלוח מצהירה אל־על
טי לביטול פרט לניו־יורק. ג׳אמבו יוצא
 מטוסי לשלוח החברה לאחרונה החלה סות,
 מיספר להכיל היכול הג׳אמבו במקום 707

.707ה־ מאשר נוסעים של שלוש פי גדול
 הנוסעים במספר הדראסטית הירידה

מתרי שנתיים מזה החברה. בהנהלת נעוצה
ה בחברה, הגדוע השרות על רבים עים

ה הנהלת אולם נוסעים. ממנה מבריח
 של הגואה הזרם נוכח שסונוודה חברה,
 לא האחרונות, בשנים ארצה שבאו נוסעים
השירות. לשיפור דבר עשתה

 מיידיות, תוצאות נותן אינו גרוע שירות
 של עתידה את בביטחון הורס הוא אולם

החברה.
 נובע אינו הגרוע השירות פיקוח. אין

 חוצפתם או הדיילים של היהודי מאופיים
 בדרך לגמרי. אחרת היא הסיבה הצברית.

 על המפקח ראשי דייל מטוס בכל יש כלל
 גדוע. שירות על מדווח הדיילים, עבודת

 הראשיים הדיילים מסרבים וחצי שנה מזה
 שכר סיכסוך בגלל פיקוח תפקידי למלא

 כי יודעים הדיילים :התוצאה ההנהלה. עם
מזלז במשמעת, צורך ואין פיקוח כל אין

 עשרות כמה חסכה על אל בנוסעים. לים
 אך לדיילים, שכר תוספת לירות אלפי
הנוסעים. בין הטוב שמה להריסת גרמה

 נסיו- הם הגרוע לשירות נוספת סיבה
הדיי ועד את לשבור על אל הנהלת נות
 כל לערוך החברה נהגה כך לשם לים.
רד בעונה להטיסם לדיילים, קורסים שנה

השבוע תמונת

 שד המט גגו עד רשמה ההרוס כיתה דיר היושבת זו. ערכית משפחה
 שדהרם אדא וערכית. כעכרית השדום״ ״למען הסיסמה את הכית
 קשר כד היה דא כרום כמג׳דד סבאע מוסטפה מחמוד משפחת שד כיתה
 דכביש יתירה כקירכה רשיון דדא כיתו את כנה מחמוד השדום. דעניין

 כניית כי וההתראות האזהרות כד דמרות כפרו. דרך העוכר צפת—עכו
 דאזהרות. מחמוד שמע דא המיועדת, הכביש דהרחכת תפריע הכית
 וששת הקומות שתי כת הווידה כניית את מחמוד השדים כאשר

 שניבנה הכית את הרס דחפור שבעזרת משטרה, כוח הופיע החדרים
מחמוד. שד משפחתו כני שד ההפרעה נסיונות דמרות רשיון, דדא

 המדיניות לגבי מחלוקת שיש מניח אני
המפל מדיניות זאת אבל הזה, בבית שלנו

אחרת.״ תחליט לא שהמפלגה עד — גה

תעופה
השירות 3טי3 תלוי הכלי

 מצטבר הפסד־אמון
 גורם ב״אד״עד״

דהפסרים
 אל־על הנהלת של הנלהבת נכונותה

 שקרוי מה בגלל החברה פעולת את להפסיק
 האטה) (שביתת האיטלקית השביתה בפיה

חיו־ השבוע עוררה התחזוקה, עובדי של

 שנה. כעבור שוב ולקבלם לפטרם, בוערת,
 לא דיילים של מעמד נוצר כך ידי על

 לשמש ויכולים בחברה התלויים קבועים
החזק. הוועד נגד נשק

 על אל נאלצה חודשים שלושה לפני רק
 הדיילים, ועד של האולטימטום את לקבל

 יעבוד לעבודה המתקבל דייל כל כי שתבע
ה מן ימנע הדבר מחדש. דיילים קורס
 וכך דייליה, את שנה כל לפטר חברה

נסיון. בעלי דיילים בה יישמרו
פג ההנהלה של ■הרואי קצרת המדיניות

■ו הנוסעים, בין החברה של בשמה מה
 על לכסות כדי עתה. מורגשות התוצאות

 עם הסיכסוך את החברה מנצלת המשבר
ל ההפסדים את תזקוף התחזוקה, עובדי

חובתם.
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע בל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחיבור, חיסור פעולות של
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