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בהסתדרות שינוי סיעת -ראש בן־נון יגאל

 הסתדרות ״דרושה
 עובדים של
 הסתדרות ולא
מנגנונים.״ של

 פעילות שנות ארבע של מצטבר מנסיון
תל־אביב, פועלי ובמועצת בהסתדרות

לך: לומר יכול אני
בהסתדרות שינוי דרוש

 החברות בין מוחלטת הפרדה דרושה •
החולים. בקופת החברות לבין בהסתדרות

 העובדים. במשק הפוליטיזציה ביטול דרוש •
הספורט. ובמוסדות המקצועיים באיגודים

 המאבק בראש שתעמוד הסתדרות דרושה •
עבודתו במקום העובד של חייו איכות למען

 למען רק לא שתאבק הסתדרות דרושה •
 יקבל עובד שכל כדי אלא ויחסנים, חזקים

הוגן. שכר
 המנגנונים מנטל משוחררת הסתדרות דרושה •

 העבר ומסיסמאות והבזבזניים המאובקים
מציאותיות. הבלתי

 אמינה הנהגה דמען
 והסתדרות

ערס׳□. שד

דודט£יו!י
בהסתדדרת

מכוזבים
)6 מעמוד (המשך

יהודי, אתה :לו אמרו די,
ל כשרוצים היום, ולבן...
 אומרים מה ערבי, הפלות

לוז
 לקורס הצטרפתי שנתיים לפני

ה בענף בבאר־שבע. טכנאי־כימיה
 לא חשבתי, כך הכימית, תעשייה

 ההנחה ואכן, לעולם. אבטלה תהיה
ה ההכשרה קבלת אחרי התאמתה.
עי שבכל לכך, שמתי-לב מתאימה

עבודה הצעות יש פינה ובכל תון

 אינה מפלגה שום חבוטות. מות
 תוכנית או כלכלית תוכנית מציגה

 הלבן הפתק שאולי כך מדינית,
הנאותה. התשובה את מהווה

הרצליה מרגודים, דורון
• #

ד3מ א אז ע ל
תר״ את גילו בבר הגויים

ראש״הממשלה. של גיליו
 בעיתון שמצאתי מהקריקטורה

עברי, תידגום לה והוספתי מקומי,

 מה תפסו כבר שהגויים מתברר
 בגין. של החוכמות מאחרי עומד
 לצער צריך זה אם יודע אינני.
לא. לא אותנו

כין הוי ר, י גרמניה ברנ

שירור ח־ה שו  ר

מי ותמורל הלאו
ברשות־ חדשות הוראות

)11 בעמוד (המשך

 לטכנאי־כימיה. ובמיוחד לכימאים,
בעבו שובצו ללימודים חברי רוב
מתאימות. דות

ה הסיבה בכך. הצלחתי לא אני
 זו: תמיד כמעט היתד, מוצהרת

 בצבא!״ שירתת ״לא
 שירתתי לא נכון. זה כן, אמנם
 חל לא ולגבי ערבי, אני בצבא.

מהשי פטור אני גיוס־חובה. חוק
חד עולים לעומתי, אך הצבאי. רות
 וגם בצה״ל, שירתו שטרם שים

 שירתו לא אשר יהודיות צעירות
 אלה כל שונות, מסיבות בצה״ל

 אשר במיפעלים לעבודה התקבלו
מהם. נדחיתי אני

 היא המוצהרת הסיבה האמנם
מס אולי או ? האמיתית הסיבה גם

ו רקובה, גזענות מאחריה תתרת
 אומדים לערבים״ ״לא לומר במקום

 צבאי?״ שירות לחסרי ״לא
להצ העזו אחד במיפעל — ואגב

 יקבלו לא כי חד־וחלק בפני היר
האדמיניסט המנהל ערבים. יותר

 (!)ידידי ״הבט :לי אמר שם רטיבי
ו ערבים, שני מעסיק אני כרגע
 שלישי.״ בערבי מעוניין אינני
 כמו — זה מיפעל כי לציין יש

ביטחוני. מיפעל אינו האחרים, כל
ב, יוסף איי ש ל־ באר־שבע א

ס <טוו1 ל ש
 מתגלים מדהימים דברים

שר״הדתות. של במישפטו
 אהרון הדתות שר עולה והנה

 מעיד העדים, דוכן על אבו־חצירא
הש שכל בעצם, ואומר, בשבועה

כס להקצות נוהגים בממשלה רים
 להם שאין קני־מידה פי על פים
 המדינה טובת עם דבר וחצי דבר

ו שקט הזאת העדות ואחרי —
דממה.
 אחד אפרסק עם עניין לא הרי

 מטע עם עניין זהו כאן. לנו יש
שלם.

חולט פינו, אריה
י • •

א נעי8ד ד
 יודע אינו הרציני הגוהר

לבחור. במי
 חודשים מארבעה פחות בעוד

 ואין לכנסת, הבחירות תתקיימנה
ה לבחור. מי בעד מושג שום לי

 ותצלומים שמות הן כולן מפלגות
 אחרי עוקב אני בחירות. של בפוזות

סיס־ רק ומוצא הבחירות, תעמולת

השירים ם,י!ש;׳ר1
 ההומאניסטי, העובד, השפוי, ישראל ״עם של שיר עוד הנה

).2270 הזה״ ״העולם אבנרי, אורי של אישי (יומן השלום״ שוחר
 שנת (!), 1897ב״ יפה לייב שחיבר המשומר, יין נושן, ישן שיר
לפני עד שרו, שהכול שיר בבאזל, הראשון הציוני הקונגרס התכנט

 לפעמון המתחדשת העברית צלילי את משווה השיר שנה. 30—20
הזמיר: ולשירת הכסף

/ אחינו, במושבות פה הצבי, בארץ שם) :שרו (בחו״ל פה
 / ומרחביה דרור שיר האיכר, שירת פה / יפרחו. חדשים חיים פה

 באחו... תצלצל
:והפזמון

 בין / הזמיר, כשירת נעימה / הכסף בפעמון שפתנו תצלצל
וטמיר... נפלא קול יען לה הגבוהים הסלעים חגווי

״ שיר של יופי ״איזה  אותן כשלימדתי שלי, הסטודנטיות קראו \
משיעוריי. אחד של בסיומו אותו, לשיר

ירושלים סיוון, ראובן <ד״ר)

ה העולם8 2272 הז


