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■ חשנו דאיש הוגן שנד .1
 את מזמן טרפה היא טורף. נמר היא האניפלציה

 ונילחם אתמול, לחמנו התמוטטה. מערכת־השכר שכרך.
 הריאלי לערכו שתותאם חדשה, שיטה להנהגת מחר,

עובד. לכל הוגנת רמת־חיים ושתבטיח המטבע, של
 רווספת־יוקר תשלום למען ללא־פשרה נאבקנו

 ו- ״עיקורים״ ללא האמיתית, להתייקרות צמודה
 מלוא על תוטפת־היוקר החלת דרשנו ״ממוצעים״. ללא

 שלא וה״מיסגרת״, ״החבילה״ להסכמי התנגדנו השכר.
השכיר. עיני לאחיזת טכסיסים אלא היו

ה כמערכת רדיקלי לשינוי תקיף מאבק ננהל
 והע־ השכירים העובדים של רמת־חייהם להגנת שכר,
לאתה.

;חנזחסונחו! שיומו! ניפול .2
ההס חוקת הפרת נגד ושעל צעד כל על נלחמנו
הבוסים. בעיני לפיסת־נייר מזמן שהפכה תדרות,

 ל״מיספר״ חבר-ההסתדרות הפיכת נגד נלחמנו
 והשחיתות, הביורוקרטיה נגד נלחמנו .בלישכת״המם.

מיש של לסניפים ההסתדרותיים האירגונים הפיכת נגד
ומיפלגת־השילטון. הממשלה רדי .

לדמוקר ההסתדרות. במיבנה רדיקלי לשינוי נאבק
 של ישירה לכחירה המיקצועיים. האיגודים של טיזציה

 ציבורי לפיקוח ההסתדרות. חברי על־ידי הפועל הוועד
השחיתות. מוקדי לחיסול התקציב, על ויעיל תקיף

 ל- ההסתדרות מזכיר אמר !״האוויר את מזהם ״אתה
 בוועד־ חדש כוח — הזה העולם סיעת נציג מסים, אלכם

ולשחיתות. להפקרות קץ לשים דרש כאשר הפועל,
 הזיהום את נסלק האווירה. את מזהם באמת מישהו

הזה!

 הלאומית, ההכנסה של חדשה לחלוקה להביא הדבר
 שר וחלקו ויורד, יורד העובד של כשחלקו
!וקורה שקרה מה בדיוק זהו ועולה. עולה הספסר
 המיקצועייס. האיגודים עצמאות למען נאבק

 מאבק את המגבילים החוקים ביטול למען נילחם
1 העובד.

!המיוחדה׳ ל״משק קץ .3

את התואמת ננן־ןל אם ד׳שילטון, של
המדינה. של האמיתי האינטרס

דיז ־ ־חעובדיס חנות .9 !ימים 5 של שבוע־עבודה .5

 נפלה לא שכרך, את האוכלת הדוהרת, האינפלציה
הבו העצום, הביטחון בתקציב מקורה השמים. מן
להפ אי־אפשר לכן כולו. העם של עמלו פרי את לע

 — סוציאלי לצדק המאבק ובין לשלום המאבק בין ריד
עצמו. המאבק אותו זהו

 המדבר הימין, של הדמגוגיה מפני הישמר לכן
 עצמה שעה ובאותה — לעובד דאגה על גבוהה־גבוהה

 כדי המילחמה, תקציבי את יותר עוד להגדיל דורש
הרפתקנית. מדיניות לנהל

 כמו המדינה, -ביטחון מישמר על נעמוד אנו
 — לביטחון באמת הדרושה אגורה כל תמיד. שעמדנו

 למימון' אחת שחוקה אגורה אף ניתן לא אולם אותה. נשלם
 למילחמה המובילות בגין.ודיין, של הסיפוח תוכניות
. חדשה.

 את גם להרים נוכל ״לא דיין: אמר אשר את זכור
 לו: ענה הסוציאלי!״ התיקון דגל את וגם הביטחון דגל

לא!" - ומילחמה סיפוח כן! - ״ביטחון

!העונד זכויות על חונש■ דאנק ,4
 ה־ החוקים את בכנסת חוקק מפ״ם—״עבודה״ המערך

 שביתות לאיסור והאנטי-פועליים אנטי-דמוקרטיים
הש המיקרים. בכל שכיתות ולצינון המיקרים, ברוב
 יוסף שם־טוב, .ויקטור פרס, שמעון ה״סוציאליסטיים״ רים

 תקנות והפעילו צווי״ריתוק על חתמו ואחרים אלמוגי
לשעת־חירום. הגנה

 בכנסת אלה הוקים חקיקת נגד ביותר תקיף לוחם
 אין מדוע :הכנסת דוכן מעל שאל הוא אבנרי. אורי היה

 הגבלה אין מדוע ? רווחים לצבור הזכות על הגבלה
 הגבלה יש מדוע ? מרכוש הכנסות לקבל הזכות על .

ץ לעבודתו הוגן שכר לדרוש העובד של זכותו על רק
ומו ולספסרים, רכוש לבעלי מוחלט חופש יש כאשר

מוכרח — העובד של מאבקו על חוקית הגבלה טלת

 שנתקבלה הדרישה את ובהסתדרות בכנסת העלינו
 ימי■ 5 שעות־עכודה, 40 המתוקנות: במדינות מזמן

!כשבוע עבודה
 השיעכוד מן העובד הציבור את נשחרר כך רק

 הדתית, הכפייה שולטת שבה במדינה לעבודה.
העו אין שבה כשבת, ציבורית תחבורה אין שבה

 ולטייל להינפש כדי מנוחתו יום את לנצל יכול בד
 את לבלות יכולים בעלי״מכוניות רק שבה בארץ,

נוסף. יום־מנוחה דרוש - השבת
! זה י ר ש פ ! זה א י ש ע  להגשמת נילחם אנחנו מ

העובדת! והאשה העובד האיש בחיי הזאת המהפכה

!?שנוח שווה שנו .6
 שווה״ עבודה עבור שווה ״שבר של העיקרון

 מיקצועות, בעשרות בחיים. מתגשם הוא אין אגדה. נשאר
 בדרגה העובדת• מסווגת עדיין מקומות־עבודה, באלפי

בכירים. תפקידים ממנה נשללים ועדיין יותר, נמוכה
למציאות! יחפור הנשים ששיוויון כדי נילחם

!הקשיש דעונו צוק .7
 הם הקשישים במדינה, הדפוקים המיעוטים מכל

ביותר! הדפוק המיעוט
 שאדם — זה מאשר יותר לשמיים הזועק עוול אין
 ללא פרישתו ביום יישאר לעבודה, חייו כל את שמסר

 שכר ללא שימחת־חיים, ללא הוגנים, תנאי״מחייה
חייו. לעמל

 הונם את השקיעו ההסתדרות של הפנסיה קרנות
 המיליונים' מפוקפק. הכספי שמצבם ובמיפעלים בעסקות

ספיר. פינחס של לעסקים משמשים הקרנות של
 לגיס־ הפורשים של זכויותיהם להבטחת ונילחם לחמנו

 שתבטיח כללית, ממלכתית לפנסיה. נילחם ■לאות.
 הממוצע לשכר צמודה ושתהיה הוגנת, רמת-מחייה

!כמשק

!7י־העוו03 עור שניות .8
ל הדרישה חלוץ היו ובהסתדרות בכנסת נציגינו

ההס על כארץ. המיסים כמיבנה רדיקלי שינוי
זה! לשינוי ;המאבק לחלוץ להפוך תדרות

 הוגן מינימלי לקיום הדרושה ההכנסה לכ
 ממס־ משוחררת להיות חייבת — הישראלית למישפחה
 למדד־יוקר־ להצמיד יש הזאת ה״ריצפה״ את הכנסה.

 הערך לפי שנה, בכל אוטומטית שתעלה כדי המחייה,
הכסף. של האמיתי

 להטיל יש זו, לריצפה מעל העובדים, של שכרם על
 לרמות, כולנו את שמכריח מס ולא - הוגן מס

נוספת עבודה לחפש מוסווה, שכר לשקד,^לקבל
 להוריד יש העובדת האשה על המוטל המס את

 ולשלם הבית את לעזוב לה כדאי שיהיה כדי בהרבה,
- לעוזרת. שכר

 ¥טי*י*ל מעובדים המונעים המיסים את לבטל יש
 מכל ליהנות משכר-עגתיתם, מכונית לרכוש בהו״ל,
!נו4ו!$בו על מהם נהנים שהפרוטקציונרים ההנאות

 הפרוטקציו* על מם־אמת נטיל אם — אפשרי זה כל
ולכיזכוז לשחיתות קץ נשים אם ספיר, של נרים

 מים־ בהקמת מכספנו מיליארדים השקיעה ההסתדרות
קואופ צרכניות, אגודות קופת־חולים, כלכליים, עלים

 כל מי את עובדים. שיכון ציבורית, לתחבורה רטיבים
בהם? שולט מי משרתים? .אלה

 משרתים הם אין העובדים. לשילטון כפופים הם אין
 ההסתדרות חברי על מצפצפים הם ההסתדרות. חברי את

 בארץ. אחר מיפעל כל כמו — עובדיהם את ומנצלים
. יותר• גם ולפעמים . . . . . .

 את ישרתו האלה המיפעלים שכל כדי ונילחם לחמנו
עמלו. בפרי אותם שהקים העובד,
ל מנוצל להיות צריך — המיפעלים של הכסף
 — המיפעלים של השרותים העובדים. ציבור טובת
העובד. את לשרת צריכים

 הבעייה את שעוררו היחידים היו בהסתדרות נציגינו
בתוכ העובדים משק השתלבות נגד ונילחם לחמנו הזאת.

 —גולדה מישטר של האנטי־פועליות הכלכליות ניות
 ומינהלותיו העובדים משק הפיכת נגד בר־לב,—ספיר

 ולאחהות בהסתדרות, מישדד־האוצר לשליחי
שחצניות. מנהלים קבוצות של פרטיות

 לבעלות ההסתדרות מיפעלי כל להעברת נאכק
 הברוד מניות בל לחלוקת נאבק העובדים. חכרת

 הרוו־ כל ולחלוקת ההסתדרות, לחברי העובדים
בהנהלות. העובדים לשיתוף נאבק לבעלי-המניות. חים

! צעיו־ים לזוגות שינון ,10
 ״שיכון על־ידי דירות־פאר של הבנייה להפסקת נאבק
 הזוגות לשיכון למכשיר זו חברה והפיכת עובדים״,

לדיור. הזקוקים ההסתדרות חברי ושאר הצעירים
למשתכנים, קרקע-המדינה להקצאת נאבק

לשי ושיכון־עובדים סולל־בונה של כוח־ר,בנייה כל לניצול
חברי־ההסתדרות. של תנאי-הדיור פור

שיב חדש, חוק לחקיקת ובכנסת בהסתדרות נילחם
!המדינה בעזרת הוגן דיור אדם לכל טיח

!לחבריה קופת־חולים .11
 פפיכתי שרות-בריאות בארץ ד.וקם ל* וד5 בל
 נאבק חינם, הבריאות שירותי כל את אזרח לכל שיגיש

המיס* העסקניס מידי קופת-החולים לשיחרור
 על-ידי ולניהולו המוסד של לדמוקרטיזציה לגתיים,
ואנשי־המיקצוע. הרופאים

 שביתת־ בימי הזה המאבק חלוצת היתה סיעתנו
 מיפלגתי עסקן מינוי נגד המאבק בראש עמדנו הרופאים.

זה• במאבק נמשיך קופתיחולים. למנהל המערך של
 את נחזיר להיפך! ולא חבריה, למען קיימת הקופה

 הרופאים את נשחרר והרופא, החולה כין הקשר
!הבלתי-אגושיים מתנאי־העבודה

!נשנה צינודח החבורה .12
ההסתדרות. בעזרת הוקמו לתחבורה הקואופרטיבים

הצינור. את לשרת כדי
הדתית, הכפייה לחוקי המעיד הסכים כאשר זו, כמטרה בגד

 הכפילה חוקי .לביטול מחר, גם ונאנק נאנקנו,
 ציבורית תחבורה למען נילחם השטחיב. בכל

 ימות ובכל ובחגים כשבתות וזולה יעילה ללית<5
 ל״ כגוחיות להגיע יוכל שהעובד כדי — השבוע

ולהי לטייל שיוכל וכדי והכיתה, מקוס-עכודתו
כימי־המנוחה. ארצנו כחיק נפש

הסוציאליסט השמאל וחוית הישראלי הרדיקלי המחנה ־ מרי
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