
סונר הסר
ה יבמחלבות השבויע סערו דוחות ך■*׳

 חמישה עצרה המישיסרה מאוחדות. 1 י
 שיל ונוכחותו סשבי׳חה. ;שהשתתפו ׳נהגים
 מתפקידו זה־עתה שהתפטר הורביץ, יגאל
 כשטח, והתיירות, המיסחר ,התעשייה כשר

ה הנהגים יותר. עוד האווירה את חוממה
׳שימיילהסתם מרואש .כנראה ודעו שובתים

 העובדים יאת לפינות השוטרים סשהוזיעקיו
 ׳מינויפחיותו ■להתעלם יכלו ■לא המפגינים,

 ה־ ׳בהווה. וחבר־הכינסת השר־לשיעבר של
 ויפינו מפגינים חמיישה שיעצרו שוטרים,

 ד,מים־ שמנהלי מי כל למיפעל הכניסה מן
 לתלונות שעו לא ׳באצבע, עליו הורו על

לדרוס ניסה היורכיץ ׳שיוני כך יעל המפגינים

 הב שאת דמיבער, גא השו־ושעבו
פיזרו התלהבות, השוטרים התמלאו

 במקום, השרילשיעבר הייה עוד כל ׳אבודה.
 את להשבית רצונם: .את לבצע יבלו לא

המחלבות.
 התמ״ית, ישר ישל כיסאו הספיק לא עוד

 וכביר מהתפטרותו, להתקרר הוריביץ, ייגאל
 לפעילות עתיד־הנססים חיבר־הכינסת חזר

כ מוינה מאז שנויהיל, המישיפחיתי בימיפעל
הורביץ. יוני בנו, על־״די שר,

 לבנו ״לייעץ״ כדי רק למקום פא הורביץ
המת השביתה ׳בעיות יעל להתגבר כיצד

אולם המאוחדות. במחלבות עתה קיימת

להיכנע. לא לבנו ויעץ טעו משופשף,״ גבר
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אותם.
ה •על צעק יצחקי, יאיר הצעיר הפקד
 יוני אם לבדוק .ממינו ;כשביקשו מפגינים

והטיח וביטוח, ריישיוינות יעם במשאית נוהג
הגלגלים לפני שובתים

השובתים הנהגים רצו למחלבות, מחוץ אל המשאית את לנהוג ניסה

 פ הכביש. על והשתרעו
 שב את למנוע שניסו

חזר, סולקו המפריעים

״  לחמוק המנסה הורביץ ביוני שהבחין השובתים, אחד קרא '
כעבור התקדמותה. את בכך למנוע וניסה המשאית פגוש !תזוז ..לא

צעקו השובתים כולם. את סילקו המשאית, אל הס גס שהגיעו השוטרים, מחבריר. אחדים

 לבדוק למי ׳אתיכם ׳שואל ״אינני בהם:
 יאת אבדוק ילא ׳אני לא! ולמי ר״שיונות

!״שלו ה׳רי׳שייוינות
 הדברים מן מייד ׳נבהל יצחקי אולם
 ישלח ספורות דקות ׳וכעבור מפיו, שיצאו
 על ׳משאיתו יאת ׳שנהג יוני אחרי ניידת

 השוטרים על ציווה הוא לירושלים. תוצרתה
השד. בן של רישיונו׳תיו את לבדוק

 המאוחדות המחלבות במיפעל השביתה
בשעה שעבר הרביעי ביום פרצה

 מחלקי ועד כאשר בערב, שיביע
 סיכסוך על הודיע המחלבות של

 ברור. אינו לשביתה הרקע
 הנהגים־המחלקים, 150 של

 סוכני המשמשים פרטיים קבלנים
 •מנוצלים, שהם הויא המאוחדות,

 להם המגיעים האחוזים את לים
 יחסי־העבודה ׳מערכת ■וכי עבודתם,

דרה.
מי׳שיפחת ישבני ויותר ישנה ״זה


