
 בתיש־ דווקא לבקר שהוזמנו נראה
 על להצביע כדי נעליים לייצור לובת

 המדינה ברחבי המתנהל המוגבר הפיתוח
 תעשיות־התצרו- הקלה התעשייה בענפי

 שכל על־כך בגאווה מצביע .המנהל כת.
 זוגות 3 בממוצע רוכש סובייטי אזרח

 דוגלת הסובייטית התפיסה בשנה. נעליים
 ורווחי התעשייה, על המדינה בבעלות

המח המדינה, לקופת נכנסים המיפעלים
להז־ כסף כמה למדיניותה, בהתאם ליטה,

 הקפיטליסטי העולם שבין השוני עצות.
 היתר, בין קשור, הקומוניסטי העולם לבין

הקפי בעולם המקובלת המעמדית בירושה
הסוב במישטר מקובלת שאינה טליסטי,

 המישטר, במערכות שמשתלב מי ייטי.
להתקדם. יוכל כישורים, בעל והוא

צמו הסוציאליות הזכויות כי מסתבר
 קשור אינו אדם ואם למקום־העבודה, דות

 להיפגע. זכויותיו עלולות במקום־עבודה,
בהגנה זוכה מהקולקטיב, כחלק העובד,
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. ד ר ג נ י נ  תיש־ של במרכז ביקור ל
 בשיטת נעליים לייצור תעשייתית לובת
נו מנהל־התישלובת מילבד הנע. הסרט
 אי- יו״ר המיפלגתי, התא מזכירת כחים

הראשי. והמהנדס גוד-העובדים
המפו מיפעלים, 13 כוללת יהתישלובת

 ברית־המו־ ברחבי שונים במקומות זרים
העוב אלף 20 מבין אלף 17 כי אם עצות

בלנינגרד. נמצאים התישלובת בכל דים

-11312523-
 מר־ של הגדרותיו כי אם בפיתוי, לעמוד

 חלים צרכן המודרני האדם היות על קוזה
 קצב לפי ברית־המועצות, אזרחי על גם

 הקיימים הבלתי־מובנים, והתורים הרכישה
חדשים. מוצרים לרכישת ושם פה

 חליפות- ומיושנת. משעממת האופנה
 אבל דור, שמלפני בגיזרה הן הגברים
 רובל 60כ־ הוא שלמה חליפה של מחירה

 ממחירה בערך, שליש, בילבד, ל״י) 1-500(
באירופה. בינונית חליפה של

 לא אבל מגוונים, יותר בגדי־הנשים
 לדבר שלא מיכנסי־הרמון, למשל, תמצא,

סופר־מודרני. בסיגנון משהו על
 יקר- מיצרך הם האוריגינליים הג׳ינס
 מוצעים ואינם בברית־המועצות, המציאות
אפ זאת לעומת הכל־בו. בדוכני למכירה

 למדי, זולים סובייטיים ג׳ינס למצוא שר
המקו מהג׳ינם בהרבה נופלת שאיכותם

ריים.
 15כ־ אצלנו העולים לנשים, גרבי־מיכנס

 5( ל״י 125 בברית־המועצות עולים ל״י,
לרכי ניתנות יפהפיות פרוות אבל רובל),

 לרה״ ״כובעי על לדבר שלא בזול, שה
 אטרקציה שהם ז׳יוואגו), ד״ר של (אהובתו

מערבי. תייר לכל
 מסבירים אינם יעילים, אינם הזבנים

 שיש המיקצועי החיוך את וחסרים פנים,
 קצב ובאירופה. בארצות־הברית לעמיתיהם

 לעובדי־ה־ גמור בניגוד איטי, העבודה
 אין בכל־בו בתישלובת־הנעליים. ייצור

 משום- ואולי — ומדליות פרמיות לזבנים
עויין. יחסם כך

 ב־ נספו סובייטיים אנשים מיליון 20
 כליל. נהרסו ערים השניה. מילחמת־העולם
של זיכרם את הנציחה ברית־המועצות

 זוגות מיליון 36ב־ מסתכם השנתי הייצור
 הם התישלובת מעובדי 850/ס נעליים.

נשים.

 מדליות
ם בכל מקו

 ומובן מיכסות־ייצור, יש מיפעל כל ^
 מיפלגתי, תא פועל בית־חרושת שבכל )

 והמדווח הניהול, דרכי על כנראה המשגיח
 שהיה למה שבניגוד אלא למרכז־המיפלגה.

 להנהלה עצמאות ניתנת בעבר, מקובל
במיקצת. הוחלש הצנטרליזם המקומית.

שבה אותרה, סיפון 1111111411111 על הצטלם זיכרוני ]1 המשהה
 .1917 בשנת הרוסית המהפכה החלה 0
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 הייצור, לעידוד לתישלובת, חזרה רים
 השרו- ולשיפור העבודה תנאי להטבת

הסוציאליים. תים
 יוצרים כלכלית. רק אינה התישלובת

כרו ולמקום־העבודה. לעבודה חיובי יחם
 :סוציאליים מיפעלים בתישלובת כים

 או- מחנות־נוער, מועדונים, בתי־הבראה,
 בית- בית-תרבות, איצטדיון, לם־ספורט,

 גני- פועלים התישלובת בתוככי חולים.
למיניהם. חוגים מועדוני־נוער, ילדים,

 166 הוא הממוצע החודשי שכר־העבודה
 הבדל שאין כימעט ל״י). 4250(כ־ רובל

 מסים, משלמים אם לנטו. ברוטו שכר בין
ביותר. נמוכים הריהם

 עניין להם שיש מסביר התישלובת מנהל
לרוו דאגה מתוך שכר־העובדים, בקידום

 בין מסויים עימות שיש ללמדך חתם.
 הצנטר- לצימצום המרכז, לבין היחידה

 המנהל שכר בין גדולים פערים אין ליזם.
עובדי־הייצור. של שכרם לבין

 הקולקטיבית. האחריות על מושם דגש
 רבה, חשיבות יש לסמלים כי מסתבר

 בבריגדות, המאוגדות וקבוצות־העובדים,
 בכל מדליות. קבלת על ביניהן מתחרות

לעי מדליות. העונדים אנשים רואים מקום
 של רב מיספר ולעיתים אחת, מדליה תים

הסוב מההווי חלק הן המדליות מדליות.
 ממארחיגו כמה היו למשל, כך, ייטי•

 ואילו ברית־המועצות, גיבורי במוסקווה
 אדם לראות אפשר בבית־החרושת, כאן,

 גיבור כמו משהו שפירושה מדליה הנושא
הסוציאליסטי. העמל

 מטפלים איך
? בשיכור

 ה- שעל חומש, תוכנית־ יימת ^
 אנחנו ביצועה. על להקפיד תישלובת |/

 עם משוחחים למחלקה, ממחלקה עוברים
 הייצור. מקצב לחיוב ומתרשמים העובדים

וכ למדי, גבוה לצרכן זוג־נעליים מחיר
 מחיר רובל, 200כ״ של חודשית הכנסה

 לזוג ל״י) 500—625( רובל 20—25כ־ של
גבוה. הוא נעליים

 המרכזות סוציאליות, ועדות בתישלובת
 העובדים. לרווחת והדאגה הפעולות את

קו בחוזה נקבעים והעבודה השכר תנאי
 והאיגודים המינהלה בין הנערך לקטיבי,

מא גם היום שקיים ללמדך המיקצועיים.
מיקצועי. בק

בברית־המו* מתרחשת המנהלים מהפכת

 שהוא ברגע אותה מאבד והוא מירבית,
 יוצאי- זכות בקולקטיב. להשתלב חדל

 ״ה־ אולי או הא״נדיווידואליסטים, הדופן,
מוב אינה הסובייטי, במינוח פרזיטים״

מידה. באותה טחת
 על ביקורת ובצדק, נמתחת, במערב

 האינדיווידואליסטים מן שרבים העובדה
 ההליכים במהלך לפעם, מפעם נשלחים

 אבל פסיכיאטריות. לבדיקות המישפטיים,
 הסובייטית, המנטליות את להבין צריך

 מהנורמה, כסוטים יוצאי־הדופן את הרואה
 מסימני- היא הקולקטיבית שהסולידריות

שלה. הבולטים ההיכר
 הבולט סימן־ההיכר היא המונוליטיות

 מפעילה והסביבה הסובייטית, החברה של
 מנסה הוא אם חזק, חברתי לחץ הפרט על

ממנה. לפרוש
 לבעיית השיחה התגלגלה הביקור בעת

המ אותם. מפטרים אם שאלתי השיכורים.
 לפטר אי־אפשר בתמיהה. בי הביט נהל

 מנדים שלו ״החברים עושים? מד, איש.
, אותו.״

 שי מה
בכל-בוי

ם ף* רי ת־החו  לתישלובת השייך ביי
 הרופאים אחיות. 85ו־ רופאים 35 *

 סרטן, המחלות: סוגי בכל לטפל מסוגלים
 ללא לריפוי זכאי אדם וכר. שחפת לב,
תמורה. כל

 זוועות את הדוברים מזכירים כאן גם
 לשלום. הסובייטי העם ושאיפת המילחמה,
ה במילחמת־העולם שאיבדה בלנינגרד,

 אגדתי במצור מתושביה, כשליש שנייה
 הצדקה קיימת ולילות, ימים אלף שנמשך

לכך. מלאה
ב המושקע מהמאמץ מתרשמים כולנו

יל לפנינו מופיעים הצעיר. הדור חינוך
למיני תרבותיות בהופעות רך, בגיל דים
 בקרב דוגמתו תמצא שלא ובכושר הן,

אצלנו. בוגרי־תיכון
להי שריד דורית מבקשת חזרה בדרכנו

 עוזי הגדולים. הכל־בו מבתי לאחד כנס
 ב־ נוהרים ואנחנו אליה, מצטרפים ואני

המו שפע למרות הצרכנים. קהל עיקבות
 מקום כלל ואין למדי, דל המיבחר צרים,

 הסובייטיים בתי־המיסחר את להשוות
באירו המקבילים הגדולים לבתי־המיסחר

 כאן בארצות־הברית. או המערבית פה
יכול אינך ושם לקנות, רוצה אינך פשוט

 בפסלים, באתרים, במוסיאונים, הנספים:
סוביי אזרחים המוני בסרטים. במוצגים,

 ההיסטוריים, לאתרים יום מדי נוהרים טים
 עמוקה כמיהה קיימת כולם שאצל ודומה

המילחמה. של בטראומה שמקורה לשלום,
 אנו בתישלובת, הביקור תום ""לאחר
 בסרט וצופים המוסיאונים לאחד גוסעים
 את לשכוח נוטה שהעולם דומה מחריד.

בברית־ד,מו המילחמה של הזוועה ממדי
מהשואה להתעלם נוטה שהוא כפי עצות,

_______________________היהודית.
בה קירוב, בתיאטרון שוב אנו בערב

 הסלע״. ״פרח נהדרת: בלט צגת
ענ- הצגת־ראווה הוא הסובייטי הבלט

פדר. ונפתלי דורית, ואשתו שריד


