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הצמרת: של הסרט
אגפא של ההקלטה סרטי
 מעדיפים והמוסיקאים הזמרים טובי
 ביותר: הטובים ההקלטה סרטי את

אגפא. של ההקלטה סרטי
 מבטיחים אגפא של הקלטה סרטי

 וחיים מרעש נקיון גבוהה, אמינות
 מפוליאסטר עשויים הם ארוכים.

 מתברגות בקופסאות והקסטות עמיד
לסרט. גישה המאפשרות

 הסרטים ־ א אגפ של הקלטה סרטי
טובה. למוסיקה הטובים

נדברו□ סרסו□

מודרני בדש עם
 הלילה את הופך הנך *

!ליום
 מכונות־הגדלה של מבחר *

1 לחובבים מעבדה וציוד
 צבעוניים והגדלות פתוח *

 הגדולות המעבדות ע״י
בארץ.

 )9/13( גלויה הגדלות *
אגורות. 35 שחור-לבן,

בן־רגע! — פספורט צלומי *
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במדינה
העם

נשק
לאוייג

 הערבים שמעלים היסודיות הטענות אחת
שיש בחשש מקורה מדינת־ישראל, נגד

 תוכל לא הרף, ללא עליה הקולטת ראל.
 תהיה העולים, כל את בשטחה לאכלס
ערביים. שטחים ולכבוש להתפשט נאלצת

מדי סיוע הערבים טענת קיבלה השבוע
 אלה היו ישראלי. גורם מצד דווקא ני,

הש שהודיעו השלימה, ארץ־ישראל אנשי
 המערבית, בגדה להקים תוכניתם על בוע

 עירוניים ישובים ישראל, בידי המוחזקת
מרוסיה. עולים על־ידי כולם שיאוכלסו

 ניצחת להוכחה זקוקים הערבים היו אם
 על-ידי רק עליה לקלוט תוכל ישראל כי

 ארץ- אנשי באו משטחיהם, הערבים נישול
 זו הוכחה להם והגישו השלימה ישראל

כסף. של מגש על
 אולם דזה. זה מסייעים הקיצונים

 ארץ־יש־ אנשי של הבומבאסטית תוכניתם
 רק לא לערבים סיוע נתנה השלימה, ראל

 בבחינת היתד. היא האידיאולוגי. במישור
 בגבם סכין ותקיעת לאוייב ישיר סיוע
 המצפים ברית־המועצות מיהודי אלה של

לעליה. לתורם עדיין
 הרוסים נאלצו כיצד פורסם השבוע רק

 ולהסביר מצריים מנהיגי בפני להתנצל
ליש רוסיה יהודי עליית אין מדוע להם
צה״ל. של כוחו את מחזקת ראל

 נשק לערבים היום עד חסר היה אם
 לתבוע יוכלו באמצעותו ומוסרי פוליטי

 או העליה את לצמצם מברית־המועצות
 ארץ־ישראל אנשי באו כליל, להפסיקה
זה. נשק גם להם וסיפקו השלימה

 וב־ בטמסומם הישן: הכלל הוכח שוב
 של הקיצונים מסייעים החשוכה, קנאותם

לזה. זה אוייבים מחנות שני

 השיב להבין. רצה לא קוטלר יאיר אבל
 על אל• ״דובר שרמן: של דבריו על קוטלר

 בין נאמר שבו אקספרס מכתב אלי שלח
מז שאנו להודיעך שמחים ,אנו השאר:

 לימודית לטיסה רעייתך ואת אותך מינים
 המוזמנים לכל חברתנו. של 747וד במטוס
 להזמנה נעניתי נסיעה,׳ ממס פטור יוענק

 את מקרוב להכיר ביקשתי מזמן כבר כי
שהש הרבות התלונות אחרי אל־על סדרי
 יחסה נגד נוסעים — ומשמיעים — מיעו

 היתד, ההזמנה ללקוחותיה. החברה של
 למדתי ובכן, לימודית.״ ״טיסה לצרכי

 את בחושפי אל־על... סדרי את גופי על
 את מילאתי רק לנוסעיה אל־על התנהגות

העתונאי.״ תפקידי
 דבריו הרגיזו אם יחסי־אנוש. אין

 הרתיחו אל־על, הנהלת את קוטלר של
ה את בן־ארי, מרדכי המנכ״ל, של דבריו

 ו- דיילות שפירסמו בגילוי־דעת דיילים.
 :השאר בין טענו הראיון בעקבות דיילים

 מפני הזה, העולם למערכת פונים ״אנו
 משוחדים שאתם חשש שום לנו שאין

 טיסה כרטיסי קבלת על־ידי בדיעותיכם
ומתקב אל־על על־ידי הניתנים חינם,

האחרים.״ העתונים על־ידי ברצון לים
 ״אין בן־ארי: כנגד העובדים טענות

 בין אל־על בחברת תקינים אנוש יחסי
 המיועדות הקבלה ועדות למעביד... עובד

פיק הן חדשות ודיילות דיילים לקבלת
ובנו בניהם פרוטקציונרים, רק טיביות.

בכי תפקידים הממלאים אנשים של תיהם
 להתקבל מצליחים הישראלית, בחברה רים

 ירוד. עבודה למוסר גורם זה דבר כדיילים.
 מזמן החברה פשטה לנוסע השירות בענין

הרגל.״ את

מפלגות
י ״ ק - מ

טיף
תעופה

טיסה ת״ ,, לימודי
 אל-על הלאומית התעופה הברת מנהלי

מזעם. רתהו
הצי ובכספי במאמצים חוסכים לא הם
ביקו הישראלית בעתונות למנוע כדי בור

 רק החברה. על רת
ער האחרון בחודש

 של ענק מיבצע כו
ה בו יחסי־ציבור,

עיתו עשרות טיסו
 נשותיהם עם נאים

בג׳נז־ לטיולי־חינם
לארצות־הברית. בו

ה שמשרד מכיוון
 להכיר סירב אוצר

ש אלה, בטיסות
 כל לעיתונאי חולקו

 היומיים העיתונים
 בטיסות נדיבה, ביד

 המשוחררות בכורה
 אל־על נאלצה ממס,

 כרטיסי עבור לשלם
ל שהוענקו החינם עזדמי דוגוו•
ונשותי״ עיתונאים ' י ' " ," * להבנה״ ״מצפים ה מס את גם הם

נסיעות.
לה יצפו על אל• שמנהלי היה טבעי רק
 מתנה תמורת העתונאים, מצד תודה כרת

 6000כ־ עתונאי לכל ששוויה זו, פעוטה
הציבור. מכספי לפחות, ל״י

 כתב קוטלר, יאיר תקר. אירע והנה,
 בטיסת אשתו עם הוא אף שזכה הארץ,

 חש תעופה, כתב שאינו למרות חינם
 כאילו הרינונים בעקבות בנוח לא כנראה
 מיד לעתונאים. שוחד הם החינם כרטיסי

 מנכ״ל עם ראיון פירסם לארץ שובו עם
עוב את בעיקר המנכ״ל תקף (בו אל־על

 מיסגרת גם לפרסם היסס לא החברה) די
 הנוסע של תלאותיו על פרטים שהכילה

 ר.ר. וחזרה. לניו־יורק על באל־ שטס ר.ר.
של בשמו האחרונות האותיות כמובן היו

קוטלר. יאיר
 לשתוק. מוכנה אל־על היתד, לא כך על

ת פו עדי ם״. ״ שלמי מ  דובר כתב ל
 :להאוץ במכתב שרמן ארנולד אל־על

היכ לטיסת הוזמנו ורעייתו קוטלר ״מר
 סוכני מספר עם ביחד ג׳מבו, במטוס רות

הוע הכרטיסים עתונאים. וקבוצת נסיעות
 בחברות כמקובל תשלום, ללא להם נקו

 תמיד מצפים אנו דומים... במקרים תעופה
חופשיים,״ כרטיסים מבעלי להבנה

 מאוד עסוק היה בלטי, ברל מק״י, דובר
בהכחשות. השבוע

 מלחמת־ לוחם מק״י, מוותיקי בלטי,
 קול מערכת ראש וכיום בספרד, האזרחים

 משה של שמאלו ליד לאחרונה הפך העם,
 המרכזי הוועד יו״ר סנה, (״הדוקטור״)
מק״י. של וחבר־הכנסת

 קול עורך ימין, יד סנה, של אחרת יד
 פעולות, באותן עסוק היה צבן׳ יאיר העם

שמאל. יד של הכחשותיה את שגררו
ההכנות :וההכחשות הפעולות נושא

 — במק״י סנה קבוצת של המזורזות
 את לחסל — זו מפלגה של הפעיל הרוב

 לארוז הישראלית, הקומוניסטית המפלגה
 איתו יחד ולעבור המיליונים, רכוש את

הקוא המערך של ד,סלך ך דו אל למפ״ם,
הממשלתי. ליציוני

 עוסק כזו, ארוכה לדרך שיוצא מי
קו במפלגה לקראתה. נפשיות בהכנות

 מברית- שנפרדה במפלגה גם מוניסטית,
 ר,־:: נפשיות הכנות של פירושן המועצות,

 • שבמ. לכך הסיבה זו אידיאולוגי־צרוף.
הבר 2י ישבו רצופות, שבתות שתי

 בהיעדרי — מק״י, של המרכזי ד,וועד
 כד• קשה, במחלה החולה סנה, ד״ר של

האח למערכה הכללית החזרה את להכין
המפלגה. של 17ה־ הוועידה רונה:

מכ בלטי אידיאורווגית־מדםרית.
 מדברות המרכזי הוועד החלטות אך חיש.
 העם עם מק״י את ״המאחד עצמן: בעד

 של ברוב המרכזי הוועד החליט כולו.״
 בחזית העמידה ״היא ,6 נגד קולות 16

הפו הצבאית, ההגנה — הלאומית ההגנה
 ביטחון על והאידיאולוגית-!־,מוסרית ליטית

ישראל.״ זכויות ועל ישראל
 של הכללי המזכיר מיקוניס, שמואל

 האמין לא במפלגה, הוותיק החבר מל״י,
 את סנה לו כשהביא אוזניו, למישמע

 בית־החו־ אל :׳אתו בטרם המוצע, הנוסח
 מי־ נשאר בהצבעה, בירושלים. הדסה לים

אלי ווילנסקה, אסתר עם במיעוט קוניס
 לנצמן. אברהם פיילר, ;״שומרניק״) עזר

 הצבה שהציעו סמו, ומאיר האס אברהם
 כולו העם עם מק״י את ״המאחד נגדית:

 ביטחון על ההגנה מישמר על העמידה היא
ישראל.״ וזכויות ישראל

 הלאומית. ההגנה ״חזית של הנוסח
 והאידיאולו־ הפוליטית הצבאית, ההגנה

 סנה נידה דיר את מחזיר גית־מוסרית...״
 העברית המרי תנועת כראש כהונתו לימי

 של אשנב עורך ולח״י), אצ״ל (ההגנה,
 הים הב מפלגת של ההנהלה וחבר ההגנה

הכלליים.
נ■ המיעוט, *א־שייד.1שאר םי,*וח
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