
נזירות 2
!״בעיה תהיה ״זו

ת כ א ^ דקות 25 .1982 במאי ה־
 אל־ מטוס ישל מלוד המראתו לפני ״■י
ה לווינה. 11 בשעה לצאת העומד על,

 לטיסה האחרון לנוסע קוראים רמקולים
 40ה־ בשנות גבר .4 מם׳ לשער לגשת זו

 מגיעים 10 כבן וילד אשד. בלוויית לחייו,
לשער. בריצה

 לאופר, יהודה הוא לווינה האחרון הנוסע
 ״מה ציבורי. מוסד עובד הארץ, יליד

 בשבת? אל־על את יסגרו אם אעשה
ברוג האחרון הנוסע הפליט הכיל,״ שיסגרו

 בשבתות, החשמל חברת את שיסגרו זה,
ה את ׳שיסגרו בתי־החולים, את שיסגרו
 במטוסים — בשבת שנטום כמובן מדינה.

אחרת.״ חברה של
 לווינה על אל־ במטוס יצאו נוסעים 70

 לצורך או חופשה לבלות כדי זו, בטיסה
 את לדחות מוכנים יהיו הם האם עסקים.

 יום תחת אחר ליום הבאות נסיעותיהם
? השבת

 פקידת אוסטרית צעירה קארין, סוסאן
הב על, אל־ במטוס הביתה שחזרה בנק,

 באל־על יותר לטוס אוכל לא ״אם טיחה:
התוכ את אחרת. בחברה אטום אז בשבת,

בעצמי.״ רק אעשה לנסיעה שלי ניות
 יליד ,33 בן איש־עסקים אלטמן, ׳שמעון

בעוד ואחזור בשבת נוסע ״אני אוסטריה:

פישר תחנה מנהל־
לקוחות״ ״נפסיד

במטוסי האחרונה בשבת באו 1518

לווינה ויוצאים נוסעים
שבוע סוף של מושלם ניצול

טו- ,או נוו
 לנסוע יכול איני בשבת. גם — שבועיים

 טסים נורמאלית מדינה בכל אחר. ביום
ב על אל־ טיסות את לאסור בשבת. גם

טיפשי.״ פוליטי, אקט זה שבת?
 ל־' שיצאו וישראלים אוסטרים תיירים

 אם אל־על. למטוס זו בשבת עלו חופשה,
 חודשים, שלושה בעוד זאת לעשות ירצו

 כך׳ אחרת. לחברת־תעופה לעבור יאלצו
כולם. כמעט אמרו

 טיסותיו את שידחה ׳שהודיע היחידי
 היה בשבת יטוס ולא אחר ליום באל־יעל

 מהגר אלקטרוניקה, מהנדס לרנד, שלמה
מברית־המועצות.

ה התעופה חברת שתיסגר אחרי האם

 לדתי? לפתע יהפוך בשבת לטיסות לאומית
ה את וגילה לרנד ביחיוך השיב ״לא,״
 באל־על...״ עובדת נדיבה, ״אשתי, סוד:

 ם טיסותיה את התחילו אל־על מטוסי
ב לאילת בטיסה מלוד, שעברה בשבת

בוקר. לפנות 5.50 שעה

 בשעות לגרמניה יצאו טיסות ארבע
 לשטוטגרט/דיסל- 2.10ב־ הצהריים: לפני

 למינכן, 7.30ב־ נוסעים; 205 עם דורף,
 8.30ב־ למינכן ושוב נוסעים; 171 עם
 262 יצאו לפרנקפורט ;נוסעים , 175 עם

.9.40ב־ נוסעים
ל אל־על של הג׳מבו המריא 10.25ב־

מהם כמה עם נוסעים. 296 עם לונדון

פרוקאכירי כומר
בשבת?״ לא ״רק

קרונר מנהלת
על״ באל־ לטוס ״אנסה

דינאלדי כומר
?״ ברצינות ? בשבת ״לא


