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מו מושב ״נדחה הכותרת תחת
 את תליתם חברת־העובדים״ עצת

 בחילוקי- המועצה כינוס דחיית
ההסתד מזכיר בין כביכול דיעות

 שיתוף- על במשק והמנהלים רות
 השאר בין הממשלה, עם פעולה
 הפועלים בנק הלוואות מתן על־ידי

ערבויות. ללא עד לאל־
 טעויות. רצופה הידיעה לצערנו,

א נדחתה העובדים חברת מועצת
 בחודש 27ל- ינואר מראשית מנם
כל ויכוח מחמת לא זה אך זה,

 מתוך אלא מנהלי־המשק, עם שהו
לבקש הנהגודההסתדרות היענות

הליכוד. סיעת של תה
ל־ בנק־הפועליס להלוואות באשר

ה ש  בק
ר7נ ״ ווו ב

 עולודחדש בודד, חייל אני
 באיזור הנמצא מארצות־הברית,

 לגור שרציתי למרות ביירות,
בלבנון. ולא בישראל

 2360 בגליון בקשה: לי יש
ת- את ראיתי הזה העולם של

צחור דוגמנית
החייל לבקשת

תו אם צחור. ענת של מונתה
תמו כמה אליי לשלוח כלו
 מאוד. אשמח — שלה נות

מעגן קיבוץ פריים, יונתן
 נוהגת אינה המערכת •

 אך לקוראים, תמונות לשלוח
 כאן מוגשת החייל, של לבקשתו

בשנית. הדוגמנית תמונת

ה בתשקיף שפורסם כפי אל־על,
 בערבות מכוסה החוב מרבית בנק,

 של אחרות ובהתחייבויות המדינה
המדינה.

 שיתוף- של בעיה כל אין כללית.
 והממשלה, משק־ד,עובדים בין יתר
 של מהפוטנציאל חלק :להיפך אלא

ה לבניין כמנוף משק־העובדים,
 משום לאיבוד הולד וכלכלתה, ארץ

 איתנו משתפת אינה שהממשלה
פעולה.

תל־אביב פרבר, נירה

 :רחחת סיסמה

אנטי־שמיזת
לנדס־ יורם של מיכתבו על

הזה״ (״העולם ברגר
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שבי לו קנה האחרונות בשנים
 בני־ישר- אחינו בקרב מינהג תה

 על- בקלקלתו יהודי נתפס אל:
 את שולף הוא מייד — גויים ידי

 והטיפול התפיסה עצם כי הטענה
באנטיש מקורם בו זוכה שהוא
הפ למען פועל הוא זו בדרך מיות.
ו סמויים ריגשי-אשמד, של עלתם
מועדף. טיפול קבלת לשם

 ל- במיבתבו לנדסברגר, יורם
 ״בשבוע :למשל אומד, הזה העולם
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