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 וענוג צח
גופך עור יהיה
בעזרת

ר ו ט ל י פ ד
 המושלם הקוסמטי הקרם

מיותר שיער להסרת

 טווח ארובת השבעתו לשמוש נוח
מכאיב אינו

״וולהיי של נוסף צמרת מוצר דבילטור

 של המנןיים תעדיפו!
1*2.1973מ״ החל

חוה הווולס
שנה /!2ל־ בלירות לשנה

הוצאות מחיר הוצאות מחיר
משלוח העיתון משלוח העיתון

52 = 6 + 46 100 = 12 + 88 בארץ המנוי דמי •
55 = 9 + 46 105 = 17 + 88 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
69 = 23 + 46 133 = 45 + 88 ואיראן אירופה ארצות לכל •
64 = 18 + 46 124 = 36 + 88 לקפריסין •
84 = 38 + 46 164 = 76 + 88 וקנדה לארצות־הברית •

86 = 40־ + ׳ 46 168 = 80 + 88
 גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאומרה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה, קניה,
•

99 = 53 -+ 46 193 = 105 + 88 ורודזיה זמביה אפריקה, לדרום •
96 = 50 + 46 188 = 100 + 88 ופנמה למקסיקו •

114 = 68 + 46 223 = 135 + 88 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •
121 = 75 + 46 238 = 150 + 88 וניו־זילנד לאוסטרליה •

במדינה
שביתות

יתוח1אוטר
 הניתוח חדרי אחיות

 להסתדרות מהקשר עצמן ניתחו
לרעה אותן שהיפלה

 והאחים האחיות של המסעיר מאבקם
 השמע לעורר המשיך חדרי־הניתוח עובדי

 ומעטים, בודדים הציבור: התפעלות את
ההס איומי מול באומץ המורדים ניצבו

 לצווי" להיכנע סירבו וקופת־חולים׳ תדרות
נגדם. שהוצאו הריתוק

 הרופאים מצד מלא לגיבוי זכו הם
המבי בארץ היחידים האנשים — המנתחים

המור של עבודתם מהות את בכלל נים
 שהם התמורה אם לשפוט והמסוגלים דים,

וכי מאמציהם את הולמת כיום מקבלים
 אחד: פה קבעו אלה ורופאים שוריהם.
מוצדקת. השביתה הולמת, אינה התמורה
 למעשה היתד. השביתה סכנה. אין
 להשתתף המשיכו השובתים למדי. עדינה

 אינו שהוא קבע שהמנתח ניתוח בכל
 רק השביתה נשק את הפעילו דיחוי, סובל

 מדחיית סכנה נשקפה לא שלחולה במקרים
הניתוח.
 השובתים החריפו השבוע הראשון ביום

במי אלא בחדרי־הניתוח, לא :מאבקם את
הציבורי. שור

 השנים־עשר היום שהיה — היום בצהרי
 בקומה מהם 200כ־ התכנסו — לשביתה

ההסתד של הוועד־הפועל בבית השביעית
 מהם־ פרישה על במקום בו החליטו רות,

 הסיכוי עצמאי. גוף והקמת האחיות תדרות
השוב את הבהיל לא זה אולם אפסי. היה

תים.
 ה־ ממקימי ),40( אמרגו אלברטו אמר
:החדש אירגון

המצי מחוייב היה החדש הגוף ״הקמת
 כלשהי בנציגות זכינו לא כה עד אות.

ההסתדרות. של האחיות בהסתדרות
ההסתד בעזרת מקצועי מאבק ״ניהול

שה מאחר חסר־ערך, עבורנו הוא — רות
ה היא קופת־חולים באמצעות הסתדרות.

בצווי״ נגדנו והשתמשה שלנו, מעבידה
 בספרד הטוטאליטרי המישטר שאף ריתוק,
שהפ צווי־הריתוק את להפעילם. הפסיק

 נגד בזמנו להפעיל העיזו לא נגדנו עילו
הרופאים.
הס בין שנחתם בהסכם מכירים ״איננו

 אנו וההסתדרות. והממשלה האחיות תדרות
 כל עם חדרי-ניתוח, שבעובדי תובעים
 בנו יכירו בכך, הכרוכים והמתח המאמץ

 כאחים ולא מיוחדים, תפקידים כמבצעי
השורד,.״ מן ואחיות

 איש־שלום, חמודה קשים. מאבקים
מוד האחיות, הסתדרות בראש העומדת

 חדרי-הניתוח. עובדי של מצעדם אגת
 לגבי מסוכן תקדים . הדבר מד,ווה עבורה

נוספות. עובדים קבוצות
הם האחיות הסתדרות מרכז ״חברי

הסי מכל הארץ, כנפות מכל ואחיות אחים
 כל של נאמן חתך מהווים והם עות,

מאב ״ניהלנו טוענת. היא האחיות,״ ציבור
 רוב הושגו דבר של ובסופו קשים, קים

 הדירוג מטבלת יציאה תבענו תביעותינו.
למק שמתאימה עצמאית לטבלה האחיד

לאחיות. העבודה שעות קיצור דרשנו צוע.
 לגבי מימשנו. — הראשונה המטרה ״את

 המעבידים עם הסכם השגנו — השנייה
עה שעות קיצור יחול ׳74 מאפריל שהחל

בודה.״
 להכיר מוכנה אינה איש־שלום חמודה
 בחדרי-הניתוח והאחיות האחים בדרישת
 — מיוחד תפקיד מבצעי של מעמד לקבלת
 בטבלת ד׳ לדרגה אותם שיקדם מעמד

השכר.
ההס של האדיר הכוח אם היא, והשאלה

 יספיק מאחוריה, הניצב והממשלה, תדרות
 הקטנה, העובדים קבוצת את למחוץ כדי

 ברגע אזרח, כל של חייו מופקדים שבידיה
לחדר־הניתוחים. מוכנס שהוא

תל־אביב
הסכרים אח לורוד,

 מציעה איכפתגיקים קבוצת
 העיר למושבי זכויוודיתר להעניק״ ~

אותה הממלאים הזדים יעומת
 הערים מושבי שכל מזה לנו ״איכפת

אצ- לזבל בוקר כל באים לח״א מסביב
)18 בעמוד (המשך
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