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בדיקה! שווה שלו הלב
+35 בן

 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא

שלך הנפשי השקט
מבון .זה את שווה

ת או 2175[ לברי
 במאמץ(ארגומטריה), א.ק.ג.

מעבדה. בדיקות
 תל־אביב פרישמן פינת ו 8 ריינס הרופאים, בית

03-244294 ,03-221227 טלפונים:

— אחרונה תחנה —
 )51 מעמוד (המשך
 15 במיקצוע כבר היא ובטוחה, נמרצת
 הנשים את לגייס רוצה היתה היא שנים.

 מעדיפה היא זכויותיהן. בעד להילחם
 לא היא פמיניסטית. להיקרא לא

 בהחלט היא אבל הגדרות, אוהבת
 ההזדמנויות שוויון על מילחמה מנהלת
 עתירה הגישה ״ההסתדרות לנשים.
 לנהגות, קביעות. אי״מתן בעניין
 להגיש אי־אפשר אבל עקרוני, העניין
 נהגת לקחנו לכן כללי, באופן עתירה
 הסכם של לקריטריונים שעונה

 עמד עובד אם ההסכם, לפי העבודה.
 זכאי הוא חודשים, 33 של בניסיון

 מיושם איננו הזה ההסכם לקביעות.
 אנחנו הזו הקונספציה ואת נשים, לגבי

 מהם שאחד מעשים, על־ידי תוקפות
מישפטית. עתירה היא

 שנים חמש עבדה חזן מזל ״הנהגת
 כל מפטרים אומנם הם שפוטרה. מבלי
 ביקשוה אלא פיטרו, לא אותה שנה,

 קביעות. תדרוש שלא שתתחייב
 העבודה, הסכם את מבטל הזה הסידור

 למאבק. שתרתם אותה שיכנענו
 שוכנעה עכשיו פחדה. היא בהתחלה

 המשך את שמבטיח דבר שאין
 לנו בפחד. חיות הנהגות רוב עבודתה,

 לא אנחנו להן, לתת אוטובוסים אץ
 אנחנו אך תעסוקה, להן להציע יכולות
 זמן כל מוגנות, שתהיינה דואגים
 למעשה, אותן. יפטרו לא נמשך שהדיון

 לא ועד־העובדים לפטר, מאוד קל
 זמניים, עובדים בשביל מספיק נלחם

נשים. לגבי שכן כל לא
 חלקם בדן השכירים ״הגברים

 בצורה נשים, לגבי קביעות. מקבלים
 לא אפילו בדן מקבלות, אינן מפורשת

 זה. את להסתיר שצריכים מבינים
 יכולות אינן נהגות שכביכול הטענות

 צדקנות זוהי דתיות, בשכונות לנהוג
 לא הדתיים ראשונה. ממדרגה

 וזה נשים אחיות ידי על מטופלים
 מלהיות רחוקות עדיין נשים בסדר.

 לזה ויש ההזדמנויות בשוויון זכאיות
 והייצוג השכר, ברמת בטויים

 כל, קודם השוויון, בכירים. בתפקידים
 הכלכלית. ברמה מיושם להיות צריך

 שאני השכירה, לעובדת המחלקה
 את להשיג תפקידה בראשה, עומדת
 ביותר, רצינית עבודה וזו הזה השוויון

 מודעים כל־כך לא בהסתדרות גם כי
לנושא.

 שלנו התרבות הרב, ״לצערי
 שהאשה עולם תפישת ידי על מעוצבת
 אם נורא ולא שניה מפרנסת כביכול

 שכרה או פחות. קצת שלה ההזדמנויות
אחוזים. 40־30ב־ נמוך

 באמת שאשה לכך גורם הזה המצב
 אינטרס יש לדן בגבר. כלכלית תלויה

 זמני שעובד מכיוון קביעות לתת לא
 את קבוע. מעובד פחות משתכר

 בעטיפות עוטפים הזה האינטרס
 טובה שאשה לטענה ברומה עקרוניות

הגברים. מן פחות
 של שהפסיקה תיקווה כולי ״אני

 את הכפיש דן נחרצת, תהיה בית־הדיו
 לא כולן הן מינית. כקבוצה הנהגות
 הסגירו בכתב־ההגנה כבר אבל טובות,

עצמם. את
 דן סנגורי לי שערכו ״בתחקיר

 להביא רצו עברון כספי של ממישרדו
 שאי־אפשר שאודה כך לידי אותי

 אנחנו מטלות. אותן אשה על להטיל
 עכשיו הזה, הקו את להזים ננסה

 לשיתוף־פעולה הנהגות מצד ההיענות
 אין היום אותן, הפחידו כן לפני טובה.

להפסיד. מה להן
 אנחנו בעתירה. רק נסתפק ״לא

 הנשים כל של פעולה הפגנה, מתכננות
 את תחרמנה שלם יום שבמשך

 על חושבות אנחנו דן. של האוטובוסים
 נוסעת ״אני תענודנה שנשים מידבקות

מחאה.״ מתוך דן עם
 הסכם פירושי בעניין דיון ״זהו

 דין צו נוציא מזל, תזכה אם העבודה,
 תתארי תקדים, יהווה זה הצהרתי,
 לא הקואפרטיב שתקנון לעצמך,
 אשה חברות. להיות לנשים מאפשר
אביה. של המניה את לרשת מנועה

 חיפושים של ארוכים ימים אחרי
 מוכן היה לא הוא בביתו, דן דובר אותר

 מלדבר מנוע הוא דבריו, לפי לדבר.
 שבית־ אחרי רק המישפט במהלך

 מוכן יהיה הוא עמדה, ינקוט המישפט
תי •דכרל ■ חסיד א

חמחרים
 יום־הולדתו בכפר־סבא, ♦ נחוג

ח״ב גולדשטיין, פנחס של 45ה־
 הליברלית) המיפלגה (מטעם הליכוד

 .10ה״ בכנסת הליכוד מצליף שהיה ומי
 בוגר הוא תל״אביב, יליד גולדשטיין,

 שנודע ומישפטן הצבאית הפנימיה
 הביטוח חברת כמנכ״ל בתפקידו
 רוכשי־הדירות כספי את המבטחת

הושלמה. טרם בניייתן אשר

חוג  הוא שבה גרמניה, במינכן, ♦ נ
 יום- ,מותחן בהסרטת עכשיו מככב

 שחקן קיין, מייקל של 50 ה־ הולדתו
 בנו קיץ, הממושקף. האנגלי הקולנוע

 פנה לונדון, של בשוק־הדגים סבל של
 למודעת שנענה אחר למישחק,
 פועל־ בהיותו לשחקנים, דרושים
 סרטים 52ב־ הופיע מאז תעשיה.
 בהם, האחרון על היא המיוחדת וגאוותו
 על לבעלות והגיע ריסה) את (לחנך

 הוא שבה בקליפורניה, ארמון־זוטא
מתגורר.

 של 60ה־ יוסה־הולדתו ♦ נחוג
 של ו מס׳ הסאטיריקן קישון, אפריט
 למד שם בבודפסט, שנולד ישראל,

 היה ארצה עלותו אחרי ופיסול. ציור
 כפר־ בקיבוץ חבר קצרה תקופה
 בפרדס־ למכוניות מוסך בעל החורש,

 אוי־ ההונגרי ביומון ועורך־לילה חנה
לעיתונות פנה מכן לאחר קלט.

 בן־גוריון מנהל
מג־ד וגם מ־פ גם

 את מהרה, עד הוכיח, שבה העברית,
 (בעיקר העברית בלשון שליטתו

 ומישחקי־ לשון־נופל־על־לשון בעזרת
 היומי במדורו במיוחד אחרים) מילים

 מפרסם החל שאותו חד־גדיא.
 שהוא קישון, שנה. 30 לפני במעריב

 מחזאי לחיינו), היורד (העולה סופר
 ותסריטאי(סאלח לפניו) הולך (שמו

 ספריו מפירסום התעשר שבתי),
 קבועים, לרבי־מכר הפכו שם בגרמניה,

 על גאוותו את מסתיר איננו הוא אבל
 לאנגלית, גם תורגמו שספריו כך

 יפאנית, איטלקית, ספרדית, צרפתית,
והונגרית. תורכית דנית, הולנדית,

 עמום של 64ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 דויד של היחיד בנו בן־גוריון,
שירת לונדון, יליד הוא בן־גוריון•.

 בך דויז הוליד לעמוס. •מסף
ורננה. גאולה בנות: שתי גם מדיון

 במילחמת־ כמג״ד הבריטי, בצבא כמ״פ
 המפקח כסגן זמן־מה ובמשך העצמאות

 לאחר מישטרת״ישראל. של הכללי
 הטכסטיל חברת לניהול עבר מכן

שנה. 20 כמעט עמד שבראשה אתא,

הת מנסיון כתוצאה ♦ נפטר
 ,51 בגיל מרסי-הצרפתי, בכלא אבדות

 למלך שנחשב זאמפה, גאייטאן
ש זאמפה הצרפתי. התחתון העולם
 העלמת בחשד שנה כמעט לפני נעצר

 שלו מועדוני״הלילה ברשת מיסים
 הראשונה בהופעתו נגח, בריביירה,

ה בעמוד ראשו את בבית־המישפט,
עצמו את לדקור מכן לאחר ניסה בית:

 את תלה חודש, לפני ולבסוף, בכלא
 מהחבל שהורד ולמרות — בתאו עצמו
 הכרתו חזרה לא שוב בחיים, בעודו
מותו. עד אליו

 חודש בלוס־אנג׳לס, ♦ נפטר
 טרומאן ,60ה־ יום־הולדתו לפני

 מצליח אמריקאי סופר קאפוטה,
 אחרים), חדרים אחרים, (קולות
 (ארוחת- הוסרטו מספריו שרבים
 במיוחד ושנודע בטיפאנייס) בוקר

 של קר(סיפורם בדם התיעודי בסיפרו
 נסיון־שוד, בעת שרצחו, שודדים שני

 בניה). ארבעת על איכרים משפחת
 הדרומית, ניו־אורליאנס יליד קאפוטה,

 והפך בפאריס, שגדל בן־עשירים היה
 מכור והיה שנון־לשון לאיש־חברה

רבות. שנים במשך ולסמים לאלכוהול

ה ר ט פ  13,84 בגיל במוסקבה, ♦ נ
 היתה שלו בעלה מות אחר שנים

 פטרובנה נינה שנים, 47 נשואה
ב, שצ׳ו  ניקיטה של אלמנתו כרו

 במשך שהיה מי כרושצ׳וב, סרגייביץ׳
 השליט )1964—1953( שנים 11

 נינה ברית־המועצות. של הכל־יכול
 היתה קוכארצ׳וק) (לבית כרושצ׳וב

 שתי אם כרושצ׳וב, של השניה אשתו
 והתפרסמה היחיד, ובנם בונתיהם
 ,1959 בשנת שלה, הפרידה במילות

 בארצות־ כרושצ׳וב הזוג ביקור אחר
 לחיות נחמד מקום ״בחרתם הברית:

בו!״

 ,84 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטרה
 רווקה פולין, ילידת פיקהולץ, חיה

 לאנגלית, ומורה מתורגמנית ניצחית,
■ לאחרונה, רק שנחשפו מיכתבים, שלפי  ׳
 נחמן חיים של אהובתו היתה כי ייתכן

 ולה האחרונות חייו בשנות ביאליק
 המאוחרים שירי־האהבה את הקדיש

שלו.
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