
לציבור הודעה

 את היום בטלנו כי לקוחותינו לצבור להודיע מתכבדים הננו

מחיר שוב, יהיה ולכן מוצרינו, מחירי העלאת

 פר־ 85 1שוק ״ארטיק״ שלמן
פר׳ 50 לינחן ״קרטיב״ מלבן

המחיה. יוקר על לרעה גורם ליצור לא הממשלה לבקשת נעננו בזה

זו. בהשתדלותנו לנו יעזרו הממשלה משרדי כי תקוה אנו

״קרטיב״ - ״ארטיק״ מפעלי

מצלמה לו ת;
 ביותר. הגדולה בקשתו שזו מפני

המש לכל שמחה גם תהיה מצלמה
ה בכל מצלמות יש לברנר פחה•
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המדרך
דעדיני־הטעם
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כריכות
מי־מרפא

 כוץ חכישת
כמו

רלסכד בלן
 או וישי

טכריה

 / טורקי זיעה חדי / )Whirpool bath( ערבול אמבטיות כן כמו
 וריהביליטציה מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה
 עומד / רוימטיזם לסובלי מחלקה / בארץ זה מסוג היחידי המוסד

רפואי ופקוח הנהלה תחת

במדינה
 גני הרמת־ בית־החרושת מנהל השבוע, היד״

 ממשלת כי טען הוא אורלוגין. לשעונים
 120 הושקעו בו מפעלו, את הורסת ישראל

דולאר. אלף
 בדו־ הקונים ישראליים סוחרים : האויב

 אותם מוכרים בשווייץ, שעונים לארים
החלי הסכמי במסגרת לתורכיה או לפינלנד

 במקום אלה, עיסקות מעודדת הממשלה פין.
 הארץ, מתוצרת השעונים מייצרי את לעודד

 דולאר מיליון בחצי שעונים כה עד שייצאו
 לחוץ- המפעל את אוציא ״אני בקירוב.
 כשזכובית לשם, יצחק המנהל, איים לארץ,״

בזיעה. טובלות ופדחתו משקפיו
 לאורלוגי! הקציב כד, עד :האוצר תשובת

 ייצא המפעל ואילו דולאר, אלף 750
 דולארים שלושה דולאר. אלף 460ב־ רק

 זו בצורה הפכו כסלע, קשים ירקרקים,
 שרב. ביום כחמאה רכים דולאן־ים לשני
השע,נ־ם קטן: המקומי השיווק ואילו

 זולים ובשר נקניקים בקופסות המוברח־ם
יותר. הרבה
 ,בעלי־ד,מפעלים את הרגיע לא זה כל

אם דומה. במצב יימצאו מחר כי שחששו

 ההסתדרות של כללית התקפה תחל בקרוב
 הפעילים הבינלאומיים המוסדות מן כמד, נגד

 בעניני חיכוכים רק לא כי ברור היה בארץ.
ההס להסתכסף. לרצון שגרמו הם עבודה
 של כגון למוסדות כי היטב יודעת תדרות

 למדי, רב מדיני משקל יש בדקלים ובנק
 זו בפעולה פותחים היו כי להניח ואין

 מטעם כך על אישור מראש קיבלו לולא
 המדינית המחלקה לפחות או משרד־החוץ,

ה העובדים הסתדרות של הפועל הועד של
כללית.

 של במפעלי לשביתה הרשמית הסיבה
 :האמיתיות הסיבות אחת חסרת־ערך. הימה

 נקבעת שלה מדיניות־העבודה כי טוענת של
 פעם לא התחככה בלונדון, מרכזה ידי על
 הנוגעים בענינים ביהוד ההסתדרות עם

חב העסיקה ומתמיד מאז ערבית. לעבודה
 ערבים, פועלים של קטן לא מספר זו רה

 מועצת לוחצת המדינה קום מאז אולם
הפו מספר את לצמצם של על חיפה פועלי
 בנקל נכנעה לא החברה אך הערבים. עלים

 החברה, ממנהלי אחד פעם אמר להסתדרות.
 מפעילי לאחד חגיגית מסיבה בעת בריטי,

יהיה בנו, תגעו ״אם : בחיפה ההסתדרות

אלמוגי יוסף מזכיר
? שלנו או של של

 עלולים הנוכחית, שיסת־הכלכלה תימשך
יש מפעלים כמה לעוד לצלצל השעונים
ראליים.

שביתות
טון ר ט ש פ נ ו

 הב־ המנדט של) (בהוי עדיין חיים ״הם
ישראל מדינת את נחדיר אנחנו !,ריטי
 אלמוגי, יוסף קרא !״ הנפט חברות לתוך

חיפה, פועלי מועצת של המוצק המזכיר
 אבא של ואיש־אמונו שביתת״הימאים מחסל
 הברת־ של, חברת מנהלי היו ״הם״ חושי.
״מדינת בהולנד. הרשומה הבריטית הנפט

מועצת־פועלי־ זה, במקרה היתד״ ישראל״
היפה.

 הגישה מועצת־פועלי־חיסה : צורת־החדירה
 המכוונות נקודות, 20 בן אולסימסום לשל

חב לפועלים הסוציאליים התנאים לשיפור
 את ובמיוחד סעיפים, כמה דחתה של רת

 מס־ארגון לגבות חובה עליה המטיל הסעיף
 שאינם מעובדים לחודש ורבע לירד, בסך

ההסתדרויות. חברי
 פועלינו על נכפה לא :של מנהלי טענו
 החט־ מזכירי טענו להסתדרות. מס לשלם

 הפועלים כל למען לוחמים אנחנו :חררות
 בלתי• עובד שלהם. העבודה לתנאי ודואגים
ההסתד משרותי הנהנה טפיל הוא מאורגן

עבורם. לשלם מבלי רות
 ת חבו מיתקני היו השבוע !התוצאה

 בכל תחנות־בנזין 60 משותקים, בארץ של
 ארוכים תורים דלק, ללא נשארו הארץ חלקי

האחרות. בתחנות הזדנבו
וברור. גלוי ספור זד, היה עין למראית

 כמה השביתה אחרי התחבאו למעשה אך
שהצ להלן) (ראה ידועות פחות פרשות

 :הבעיר, הקלעים. מאחורי גדול למאבק טרפו
י בישראל הנפט בענף ישלוט מי של כוחו

ם ת ה ס ד ע ש ה
כי רב זמן כבר ידעו ההסתדרות פעילי

 ממשלת עם גם אלא אתנו, רק לא עסק לכם
הולנד...״ ממשלת עם וגם בריטניה

 ממנהלי אחד כאשר השבוע אומת זה איום
 הודיעו ישראלי נציג עם נפגש בלונדון של
 אופים לפורין לפנות החברה בדעת כי

 אולם ישראל. ממשלת על ילחץ שהלה כדי
 ידע הנסיון, למוד הבריטי, משרד־החוץ

הש להפסקת להשפיע עלול האיום שעצם
 בעניני רשמית להתערב שלא ביכר ביתה,

 כי הודיע ישראל, של הפנימיים העבודה
 השגרירות מן דין־וחשבון ידרוש כל קודם

 אחד כך על כששמע בתל־אביב. הבריטית
אם ״גם : אמר המקצועי האיגוד ממנהלי
 הסוף... לא זה השביתה... עכשיו תיפסק
 זה הבינלאומיות בחברות שלנו המאבק

החל...״ עתה
 נראה השבוע בראשית כנקאי. מאכל!

 נגמרה טרם עוד זה. עסקן צדק כי היה
 ברקליס, בבנק המאבק החל בשל השביתה

 «יהס נוהג בו העובדים נציגי לדברי אשר
 במוסד גם בעובדיו. מובהק" קולוניאלי

התי צדדי. היה לשביתה התירוץ היה זה
שנר,) 13( ותיקה עובדת העברת : רוץ

 קבועה עובדת של ממעמד קרייזל שושנה
 ועד־העובדים. של לדעתו בניגוד לזמניר״
<־ אם :העובדים נציגי רשמית הודיעו

 על משא־ומתן ייפתח לא החמשי היום
 חדש, חוזה־עבודה ייחתם ולא הבעיות׳ כל

 ידי על אושרה זו הודעה שביתה. תוכרז
המוסמכים. ההסתדרות מוסדות

 פקיד השבוע נתן דיפלומטית תשובה
 אישר אם הזה ולסעה לשאלת משרד־החוץ
בינ במוסדות אלה שביתות משרד־החוץ

״משרד־ :הוא אמר חשובים. לאומיים
 בכל שביתות... באישור עוסק איננו החוץ
 הקשרים לך כידוע אולם שהוא... מפעל

 מאד... הדוקים הם והממשלה ההסתדרות בין
 בניגוד ■מבוצעת זו ששביתה להניח לי קשה

 להוסיף; פקיד אותו ״מיהר לרצוננו...
 יודע איני אני השערה... סתם שזו ״כמובן
דבר...״

881 הזה העולם


