
הליברלים העובדים אבוד

 מרחוב היא גם דואגים, ריקה •
 ״אני כך: הזה להעולם השיבה ביפו, יפת
 כלום. יודעת לא אני הזה, בנושא פעילה לא
דבר.״ שום על חתמתי לא

 בבני־ נורדאו מרחוב רחמים כוונה •
 אל הובא בחתימת־ידה שכרטיס ברק,

 הכחישה קינן, משה על־ידי איגוד־העובדים
לאיגוד. אי־פעם שהצטרפה וכל מכל

לא הובאו ובדים־הליברליםלאיגוד־הע

 זהייה של הכרטיס על החתימה !•
״עומר״. :היא קונדס

 רשיד של הכרטיס על החתימה •
״מישל״. היא: פואכ

 סעיד של הכרטיס על החתימה •
״עאדל״. היא: כואב
ד עם שוחח הזה העולם כתב מו ח  מ

קי, סו  ואמו מאחיו אחד עצמו, שהוא ד
ל־ חדשים כמתפקדים ״הוחתמו״ הזקנה

 על כששמע בצחוק פרץ דסוקי מיפלגה.
 קשר כל הכחיש שלו, החדשה המיפלגה

 הקשישה שאמו סביר זה שאין וטען לעניין,
לאיגוד־העובדים־הליברלים. לפתע הצטרפה

 התברכה לא הליברלית המיפלגה אך
 ומיקי קינן משה של יוזמתם בעיקבות

 את ״רענן כדי חדשים בחברים רק אלבין
 מן בנציגים גם אלא — האיגוד״ שורות
 ועד־ההקדש־המוסלמי יו״ר הבא. העולם
 העולם כתב שוחח שעימו קבוב, עבד ביפו,
 החדשים החברים שבין בתוקף טען הזה,

מתות״:* ״נפשות גם יש
קבוב, לדברי נפטרה, קונדס זחייה ס

 הרוסי הסופר של הידוע הרומן כשם *
אי ל קו  היו המתות״ ״הנפשות גמול♦ גי

 מן ועברו שנפטרו איכרים של רשימות
 אותם הציגו הרומן גיבורי אך העולם,
 על לזכות כדי עדיין, חיים הם כאילו

הממ מידי גדולים כסף בסכומי חשבונם
לפי־גולגולת. שניתנו שלה,

 כחברת עתה מופיעה היא שנים. 15 לפני
איגוד־העובדים־הליברלים.

 הזה איגוד־העובדים של אחר חבר י•
 לדברי נפטר, אשר כואב, מוחמד הוא

תמימות. שנים שבע לפני קבוב,
 בעיק- שוב, הזה העולם כתב פנה כאשר

 נענה קינן, משה אל אלו, מימצאים בות
הבאות: במילים

 עם רק מדבר שאתה הוראה ״קיבלתי
 לגבי איתך. מדבר לא אני אלבין. מיקי

 אין אבל אותם, הבאתי אני הכרטיסים,
 לקבל צריך לא אז המחתים, חתימת עליהם
במיפלגה.״ אותם

 הסניף״ ״אישור למילים מתייחם קינן
 האיגוד) או המיפלגה איש (של ו״חתימה״
 הצטרפות, כרטיס כל בתחתית המופיעות

בדיקה. לאחר
 הזה העולם מימצאי לאחר אם ספק
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להדחה מועמד
שאינו קשוח, יריב הוא

 יו״ר הוא שנים שמזה רנר, צבי החדש הח״כ הוא
 שרנר גילו וחבריו אלבין איגוד־העובדים־הליברלים.
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18 גיל מעל ילדים

הליברלים העובדים לאגוד כחבר להצכרף בזה פנקש(ת) הריני

ז אוהד או חבר הוא האם

־חתימה."/£*===...

 עובד זכלינמקי, חיים של שמו על באיגוד־העובדיס־הליברליס, חבר ברטים
 הזה העולם לכתב אמר רכלינטקי בתל־אביב. קרלטון־פנטה מלון

זוייפה. חתימתו שלה. לאיגוד־העובדים או הליברלית למיפלגה הצטרף לא שמעולם
מזו״ו

 היו שבהם כרטיסי־חבר מתריסר פחות 1
 מעובדי אנשים של אישיים פרטים רשומים

 אתרים שבכיכר החדש קרלטון־פנטה מלון
 להנחלת הזר!.פנה העולם כתב בתל-אביב.

 נמסר עתה עד אך תגובה, לקבלת המלון
 מופיעים ששמותיהם שהאנשים רק לו

 אכן הליברלית המיפלגה של בכרטסת עתה 1
 לאחרונה. עד בו עבדו או במלון, עובדים

מהם: כמד. אל התקשר הזה העולם כתב
 בתל- ברוק צבי מרחוב גבר עדה •
 לאיגוד־ הצטרפה לא שמעולם אמרר, אביב

 שלפני אמרה ' היא העובדים־הליברלים.
 בח״ב תמיכה על חתמה חודשים כמה

 אחרים כעובדים כמוה יצחקי, יצחק (דאז)
 כאן שאירע יתכן לא אם ושאלה במלון,

 הליכוד, חבר היה ״יצחקי כי בילבול,
לא?״
 ברחוב המתגורר זכלינסקי, חיים !•

 קרלטון־ במלון ועובד בתל־אביב שטנד
 לאיגוד- הצטרף לא שמעולם אמר פנמה

 הליברלית. למיפלגה או העובדים־הליברלים
״בלתי־מיפלגתי״. הוא לדבריו

ה עובד הלט, יצחק של פרטיו •
שועים. כרטיסים בשני הובאו מלון,

בחתימת גלופות) (ראה חבר כרטיסי |
 למיפלגה הובאו הללו האנשים כל של ידם !

 בספטמבר, 20ה־ ראשון, ביום הליברלית
קינן. משה על־ידי

 לפגי ״נפטרה
ם״ 15 י שנ

 כרטיסי־חבר גם הובאו ׳מיפלגה
קבו הובאה ערבים. אזרחים של רבים >
 חדשים טופסי־מתפקדים של גדולה צה

 טופסי־ של אחרת וקבוצה מאבו־גוש,
 הוחתמו השאר, בין מיפו. חדשים מתפקדים

 כנופיית איש של מישפחתו מבני רבים
שגיר. מוחמר ״המפוצצים״

 אחרים טפסים לגבי הזה העולם בבדיקת
 מימצאים עלו מיפו, ערבים מתפקדים של

 בין התאמה אין רבים בטפסים מעניינים.
 ובין בכרטיס, המופיעים והפרטים השמות

המתפקד: כחתימת בו המופיעה החתימה
53 העובדים באיגוד מיליונר

לאיגוד־העובדים־ הצטרף בהסתדרות, חבר שהוא גילה אלבין

 | לשורות חדשים מתפקדים לגיוס שלמה מערכת והפעיל הליברלים,
 | אלבין הליברלית. המיפלגה ועל עליו, להשתלט בניסיון האיגוד,

9 רב. בכסף עלה לא החדשים המתפקדים שגיוס טוען
1 י־


