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 סוגיהן כל על ז11ו4£ סיגריות
 יחד גם הסיגריות שאר מכל יותר מבוקשות

מאד טובות - טובות הן כי

)11 מעמוד (המשך
ה בפרלמנט הבונד נציג זיגלבוים, בוים.
הפר בפתח 1943ב־ התאבד הגולה, פולני
 אי־ על במחאה בלונדון, הבריטי למנט

 רצח• אודות לדיבוריו ביחס שגילו האמון
ה הכיבוש בארצות המתבצע היהודי העם

 אדישות על במחאה חייו בהקריבו נאצי.
מצפונו. את לזעזע קיווה העולם,

 העם למען נפשו מסר זיגלבוים ארתור
ה המדינה עושה ולדעתי כולו, היהודי
 או נלמד שאינו בכך לזיכרו עוול יהודית

 ועוד, שהיא. תוכנית־לימודים ־ בכל נזכר
שמו. בזכר לפגוע מעז עיתונאי־מטעם

 ראשון־לציון מ.ש.,
״7־ע7״א ש? הקאפריזות

 לנו, מתברר האחרונות החדשות על־פי
אנ יושבים אל־עד שבהנהלת ויותר יותר
טיפשים. לא כלל־וכלל שים

 ברדיו נשאל פאשר קצר, זמן לפני רק
 בן- מרדכי הפרובלמטית, החברה מנכ״ל

לפע מתיישבת אל־על הנהלת האם ארי,
 למראיין ענה הוא עצמה, את לבדוק מים

בוד אנחנו ״בוודאי! הביטחון: בשיא
 בודקת ומועצת־המנהלים עצמנו, את קים

עלינו! סמוך בקיצור: וכד. זכו אותנו״
 ראיון באותו בן־ארי נשאל וכאשר

 עובדי כל־כך מתעקשים לדעתו, מדוע,
 ועדת־ מינוי על אל־על של בתי־המלאכה

תכ בסך־הכל ״זהו השיב: הוא חקירה,
 השובתים, העובדים על־ידי המופעל סיס
 הבלתי־צוד־ דרישותיהם על לחפות כדי

ולעניין! פשוט לדבר: יש מה קות.״
 וההנהלה שהעובדים מתברר בינתיים

ל — !איל-חאמדוללה — סוף־סוף הגיעו
ה מטעם ועדת־מומחים הקמת על הסכם

היח מערכת כל את שתחקור הסתדרות,
ה ההנהלה מאין אלא שביניהם. סים

 מוקש לשים החליטה אל־על של חכמה
 כבר בן־ארי המנכ״ל כבוד הדרו: באמצע
ש טרי. בראיון־רדיו מראש, לנו מודיע

 אותה מסקנות את לקבל מתחייב לא היא
ז למה וכל־כך ועדה.

 ההסתדרות של כבודה שאם־כי מפני
 אינה על אל־ שהנהלת הרי מונח, במקומו
 העיוור, הגורל על שסומכים לאלה שייכת

ומת רע, לא לה עזר דווקא עכשיו שעד
 נושא אותו לבדוק במקביל, היא, גם כוננת

ל בהכרח להגיע לא גם כמובן, ועלולה,
 לאל־על אסור? יש, מה מסקנות. אותן
 החגיגי שטכס־החתימה אלא מותר. הכל

 כמה על לחפות הצליח לא בוועד־הפועל
חמורות. שאלות

החקי שתי יגיעו באמת אם יקרה מה
 האם ז מנוגדות לתוצאות המקבילות רות
 יסכים תוצאה לאיזה ספק למישהו יש
 חברת* תפסיד שוב האם ואז, ן צד כל

 מיליונים עשרות שלנו הלאומית התעופה
 הצדדים? שבין המחודש אי־ההסכמה בגלל

 ההסתדרות, מזכ״ל בכלל הסכים ומדוע
 אי־קבלת של כזו אומללה לאפשרות משל.

 ? אל־על הנהלת על־ידי הוועדה מסקנות
 לקאפריזות כניעח־מראש כאן אין האם
אל־עלד הנהלת של

הרצליה ארז, יפתח
סורקת ם7עו7 טעות

:הערני החרם עי הבריטי המסחר שד

 מסחר להעדיף ..ניאלץ
מוסדיים׳) שיקולים על

 19.11.75 אחרונות, בידיעות כותרת
תל־אביב דדליל!, חנה

 מסרו פראנקו של רופאיו
ה של מצבו כי בינתיים,

 כ־ קודם שהוגדר שליט,
ב השתפר ביותר״, ״חמור
 להגדירו... ניתן ועתה מקצת

_____ מאד״. כ״חמוד

17.11.75 אחרונות ידיעות
חיפה שטיר, נחמה
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 21.11.75 מעריב,
רסת־אביב סתר, עסוס
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