
במדינה
)6 מעמוד (המשך
ל הכניעה הסכם על הרוב,. לדעת בניגוד

הסתדרות.
 החלו עבר מכל תסס. המהנדסים ציבור
ממס האיגוד פרישת בעד קריאות להישמע

 אז הכריזה לקידום סיעת ההסתדרות. גרת
 לרוב לבסוף זכו בהן חדשות, בחירות על

 התקופה סוף זה היה אחוז. 57 מוחלט:
המהנדסים. באיגוד הדו־שלטונית

מע בדרישות מיד יצאה החדשה ההנהגה
מש גודל לכל יוקר תוספת תשלום שיות:
רכי עבור הניתנת התוספת העלאת כורת;

 הלירה; ערך ירידת בעיקבות ספרים, שת
נוס שעות עבור גלובאלית תוספת תשלום

ה המחלקה בפני הובאו הדרישות פות.
 על־ידי מייד ונדחו שבהסתדרות, אקדמאית

הרינג. זאב המחלקה, יושב־ראש
 במאבק היסודי המיפנה את סימן זה רגע

אקד לאירגונים פנה האיגוד המהנדסים.
 משותפת. פעולה להם הציע אחרים, מאים

 שאליה ועדת־התיאום, של ישיבה התקיימה
ל השייכים האיגודים מלבד הפעם, הצטרפו

למסגרת מחוץ הנמצאים אלה גם הסתדרות,

ב להתחיל צריכים היו בו המועד קביעת
 אלה שבועיים הקייץ. שעות תוכנית הגשמת
 על התקפת־נגד לתכנן כדי למפא״י, הספיקו

המורדים.
 תותחיה את מפא״י הפעיל זו בהתקפה

 המפלגה, מזכירות בישיבת ביותר. הכבדים
 הביעו זה, במצב לטפל במיוחד שהתכנסה

 מרדכי מאיר, כגולדה קאליברים דעתם
 אחד אף ברקת. וראובן בקר אהרון נמיר,
 נוגעת לא שהבעייה מכך, התעלם לא מהם

 במוסדות בשעה, העבודה שעות לקיצור רק
 או שתיית־תה, על זמן יותר מפסידים בהם

בלתי־פרודוקטיבית. ביורוקראטיה על
 דו״ח לא ואף קייץ שעות אינה ״הבעייה
 כיצד היא, ״הבעייה גולדה. קבעה הורוביץ,״

 לאיר־ יד לתת חברי־מפלגה לעצמם מרשים
 של מוסמכים למוסדות ומעבר מעל גונים,

במפל להילחם כדי וההסתדרות, המפלגה
ובהסתדרות.״ גה

 חורף בשעות להמשיך ההחלטה ״ביצוע
ה ואת ההסתדרות את לחזק כדי בו יש

 יושב־ראש משל, ירוחם הוסיף ממשלה,״
מיקצועי. לאיגוד המחלקה

יפין? בכפר וערבי עברי נוער
הים וגלי הלב חום

המו אירגון הרופאים, הסתדרות כמו זו,
ויצמן. מנון עובדי ואירגון התיכוניים, רים

ה האזהרה שביתת הממאיר. הגידול
 על־ידי שבועיים לפני שאורגנה ראשונה,

ב האקדמאים כל הצליחה: ועדת־התיאום,
ההסתד החלה זמן באותו שבתו. מדינה

ה הוזעדה בישיבת הנגדית. בהתקפתה רות
 בגירוש איום תוך — בקר דרש מרכזת,

המהנ כי — מההסתדרות המהנדסים איגוד
ועדת־התיאום. עם קשריהם את ינתקו דסים

 את ישא לא איומו כי מראש ידע בקר
 עדיין קיימות המהנדסים בין המקוזה. הפרי

ולה ההסתדרות, ממסגרת לפרוש התביעות
 או הרופאים הסתדרות דוגמת גוף, קים

 היה ההסתדרות עבור התיכוניים. המורים
 בתחום התאבדות כמעשה המהנדסים גירוש

( האקדמאי.
 שבקר אפשרות, זאת בכל קיימת מאידך,

 לא יופעלו זה במיקרה באיומו. עיקבי ישאר
מפלג גס אלא הסתדרותיים שיקולים רק

 זו בהזדמנות ירצה שבקר יתכן כי תיים.
 של ממאיר מגידול הוועד־הפועל את לנתח
 אינו הרוב בו כלל־ארצי, מיקצועי איגוד
מפא״י. בידי נתון

הנאמנים מרד
 מרד־שעות־ של הכבדים הסערה מענני

 במהירות. שנסתיים קלוש, מטר ירד הקייץ,
להת צריכות שהיו עובדי־המדינה, אספות

 את בכך לסמן החולף, ראשון ביום קיים
 ולא כמעט המקוצר, העבודה יום התחלת
נערכו.
 השגת1' במאבק הצטמצם לא הכישלון אך

 גם היה זה כישלון כי בלבד. שעות־קייץ
ה במנגנון הראשון המרד של הכישלון
ב המפא״יי המונופול לשבירת ממשלתי
המדינה. מוסדות

 הסתמן הצפוי הכישלון נגד. התקפת
 המרד: את שאירגן הגוף של בחולשתו כבר

 (העולם עובדי־המדינה של התאום ועדת
 חברי היו פעיליה רוב אשר ),1345 הזה

 וע־ של היסוסיה מחיפה. מתמרדים מפא״י
ב שבועיים של לאיחור גרמו דת־התאום

 לצעדים מספקת הצדקה היתד, זו מטרה
 מפא״י, חבר ״כל המורדים. נגד נמרצים

 — ועדת־התאום לפעולות ידו יתן אשר
המז החלטת קבעה המפלגה,״ מן יגורש
כירות.

 קולעת היתד, המכה ידידותי. שיפנוע
 פינקם משמש עובדי־המדינה לרוב ביותר.

 העבודה. והמשך הקאריירה כמפתח המפלגה
 את המקרים, ברוב מסמל, זה, פינקם אבדן

העובד. משפחת של הכלכלי חורבנה
 ועדת־התאום, את לחלוטין לשבור כדי
 סמי ביותר: הכבד התותח גם נגדה הופעל

 היתד. אשר השביתה, לפני יום כות־המדינה.
 לעובדה הקייץ שעות את להפוך צריכה
מכ את המדינה שרות נציב פירסם קיימת,

 הרגשת אל פנה אשר אשכול, לוי של תבו
 מאחר אולם, המדינה. עובדי של האחריות

לס אי־אפשר בלבד הרגשת־האחריות ועל
 בנימוקים פנייתו את אשכול חיזק מוך,

יותר. מפורשים
קבע, החדש ראש־הממשלה של מכתבו

ה בשעות ימשיך שלא עובד לכל כי
 שלא השעות עבור שכר ישולם ״לא חורף,
 יועסק לא כנ״ל, נעדר עובד בהן; יעבוד

 שייעדר עראי עובד רישום; לפי בתשלום
 ובק כולל, בתשלום בין נוספות, בשעות

 עובד המשרד; על־ידי העסקתו תופסק כנ״ל,
ה של תוקפו יפקע כנ״ל, שייעדר בחוזה
חוזה.״

 קירקרו ישירות, בפגיעות נחתו הפגזים
 בטרם עוד המתמרדים הנאמנים חומת את

כראוי. מאחוריה להתבצר הספיקו

נוער
טובות מבשרת התחלה

ש האיבה מחסום את נמס לבנו ״בחום
 מטאנס המורה הצהיר העמיס,״ שני בין

 ב־ הכיתות אחת שמילאו מאזיניו, מטאנם.
 לו מחאו יסיף, כפר של התיכון בית־הספר

 בכיתה רגילים תלמידים היו לא הם כף.
רגילה.

הראשונה: בפעם יחדיו התכנסו עתה זה
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 שיער לבעיות מומחה
קוסמטיות ולבעיות

ר י ר ע ע ו נ ה
י נ ה ג כ ו ר ע ת ה

 ארצית בכורה הצגת
 ביולי 8מ־ החל
7.3 0ב- ערב ערב

:כתוספת
טורוס״ ״לוס
 תעודתי סרט

 השורים מלחמת על
 הזירה לוחמי גדולי עם

ל״י 1.50 עממי מחיר
ובקופות ״לאן״ :כרטיסים
התערוכה ובגני בעיר המכירה

ן א ? ל ץ י ק ה

 מי כל לעשות! מה יש הקיץ
 ימצא ברוח או בגיל שצעיר
 ב־ והנאה שעשועים בידור׳

 ״עיר־ — ישראל של ״טיבולי״
 של התערוכה בגני — נוער״
בת״א. המזרח״ ״יריד

 ב־ משוגעים חיים עושים שם
 בידור בהופעות פרק״, ״לונה

 היפני, בביתן באמפיתאטרון,
וב בחורשות רחף״, ב״רכבל
 קניות לערוך גם אפשר דשאים.

שם. שיוקם המיוחד בבזר

 לנהירת נפתחת ״עיר־נוער״
 בערב 7.00ב־ ביולי ב־ד הנוער
באוגוסט. 17 עד פתוחה ותהיה

לבחינות הכנה

64 יולי מרץ׳
מוקדמות

64 מרץ
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אחה״צ, 5.30—8.00 בשעות

 4 אנטוקולסקי רח׳
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