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 תעופה קוי ״ארקיע״, חברת

 על מכריזה בע״מ, בישראל
 והנופש ההבראה שרותי הרחבת
 עם מיוחד הסכם פי על באילת,

 מלון ועם ״טרופיקנה״ מוטל
אלמוג״. ״חוף
 ימים ששה חופשת

״טרופיקנה״: במוטל
ב הלוך טיסה שו לאילת. ו

 החדיש: במוטל מלא אכסון .)!נ
 חמים מים זוגיים, חדרים

 אוורור, סדורי חדר, בכל
 נאה. בר־מסעדה

 במוטל. בידור
ל״ 143.—הכל: כולל מחיר

4  ימים ששה הופשת5
אלמוג״ ״ד!וןז כמלון
לון טיסה שוב ה לאילת. ו

מלון: מלא אכסון .)|ג  חדרים ב
ת או  לפעילות מחנה קבנו

ת ימי, ספורט רו ע, סי  מנו
 גבוהה. ממדרגה מסעדה
בסלון. בידור

 ו 13.— הכל: כולל המחיר |ג1
 ל״י(בלובנה) 107 ל״י(בחדר)

בהנ והסביבה באילת סיורים
 ״ארקיע״. לנופשי מיוחדת חה

 ״אר־ במשרדי והרשמה פרטים
וירוש חיפה בתל־אביב, קיע״
הנסיעות. משרדי בכל וכן לים
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זורקים! אנו הישנים הרהיטים את

ארקו! רהיטי קונים אנו 1961 לקראת
*
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22136 טל. ,43 בךיהודה רח׳ תל־אביב,

סטנדרטיים ומודלים אדריכליים תרשימים לפי רהיטים
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 גבעת־רמבם,
 21 גנסין רחוב

33979 טל.

 פרטי: מען
62507 טל.

סטה־נטים
ונוער שיממון

 וחוטר־ שיעמום שיממון, של באווירה
 אלף 11מ־ יותר מצד מוחלט התעניינות
גבו מכללות בשמונה המאוגדים הסטודנטים

 וצעירות, צעירים 75 השבוע התכנסו הות׳
 קורדורוי, במכנסי או בג׳ינס לבושים רובם

הסטודנטים. של השמינית לוועידה
ארו תקופה לאחר ועידת־מיפנה. זו היתד■

טהו מקצועיים בענינים הסתגרות של כה
פו החלטות הסטודנטים קיבלו שוב רים׳

 המימשל הגבלות משלילת צרופות, ליטיות
 התיכוניים, במורים לתמיכד, ועד הצבאי
להח ועד הדרומית אפריקה גזענות מגינוי

 של. העצמית הגדרתו בזכות פושרת לטה
 מידית הפסקת־אש הדורשת האלג׳ירי, העם

בדרכי־שלום. סכסוכים ויישוב
 לאור במקצת, מגוחכת ד׳יתה זו החלטד.

 העולמית׳ הסטודנטים שהתאגדות העובדה
חב בד. (אי.אס.סי.), והמתונה הפרו־מערבית

 השנה קיבלה הישראלית, ההסתדרות גם רה
 באלג׳יריה. הטבח נגד —החלטות של שורה

 חריפה בלשון המתקיפות החלטות אלד. היו
 מע־ ואת הצרפתי הקולוניאליזם את ביותר

הסטודנ באלג׳יריה. המבוצעים שי־הזוועה
ה מדרישת כליל התעלמו הישראליים טים

בו. לתמוך הבינלאומי ארגון
 הוזעידה ומשכורות. דחו״ד נסיעות

 הצעירים רוב בעצלתיים. התנהלה עצמה
 על ומייגע מפורט דיון להקדים העדיף
 הרצויה משכורתם וגובה ארגוני תקנון

 אישיים פרטים (שכלל הפונקציונרים של
 יושב־ראש של משפחתו חיי על ביותר

 על בן־ישראל), ישראל החדש, ההסתדרות
וחוץ. פנים בבעיות וענייני נוקב דיון

הסטו עסקני מיטב הקדישו למשל, כך,
בנ שדנו לוועדות מאמציהם מיטב דנטים׳
 ובמיפעלים לחוץ־לארץ סטודנטים סיעות

פנימיים.
 בעיות הועלו בהן והפנים, החוץ ועדות
 מי לכל פרוצות זאת, לעומת היו, מדיניות,

 לעשות הגדילו בדיוניהן. להתערב רצה שאך
 הפעילו במאורגן, באו הם מפא״י. עסקני

 בטרם להתיעץ, הוועידה מארגני על לחץ
החוץ. משרד עם מדיניות, החלטות יקבלו
 החוץ משרד אנשי ההפתעה: באד, כאן
 הסטודנטים של שליחי־המיצווד. באוזני הביעו

 החלטה לקבל להם כדאי כי הסברה את
 לדעת אין אך כבולות, ״ידינו פרו־אלג׳ירית.

להם. נאמר נושבת,״ הרוח לאן
 והשקול התוסס האקדמאי שהנוער אלא

 עוד ״כל האפיפיורים. מן אף אפיפיורי היה
 אלג׳יריר, בעד נצביע לא בית־כנסת שורפים

בשלו מפא״י מאנשי אחד הפליט עצמאית!״
התל־אביבית. האוניברסיטאית חה

 ברוב לבסוף, שנוסחה שההחלטה אירע כף
 תיקונים בלי להתפרסם, יכולה היתד. דעות׳

 או — בצרפת הגוליסטית בעתונות כלשהם,
הישראלי. החוץ משרד ממיסמכי באחד

 בניגוד קם. אדג׳יר למען הוועד
 אותה התנהל, הוועידה, באולם לשיממון

 מדרגות ועל במסדרונות לוהט ויכוח שעה,
הדיונים. נערכו בו בית־הילל,
 הוועידה החלטת כי שנתברר שעה לבסוף,

סטודנטים, מספר הקימו חסרת־ערך, תהיה
החופ אלג׳יריד. למען יוזם ועד במקום, בו

לעיל). (ראה הארצי לוועד שיצטרף; . שית,
 השבוע היה ניכר זו, חשובה יוזמה אף על

 הזדמנות עוד איבד הישראלי הנוער כי
החב בקרב ומתסיס, מנחה כוח־דחף, להיות

הישראלית. רה

ת מ י ל ן פי ב תו א ה
 הסתדרות תקנות בחירת בעת אירע הדבר

 חמו־ .תקרית ארעה עתה ״זד, הסטודנטים.
 הביקורת, ועדת חבר לפתע הצהיר רה,״

•ה נציגת של הציר ״כרטיס קידר. בנימין
ה האוניברסיטה של התל־אביבית שלוחה
 בכוח ממנה נלקח פרידמן, נילי עברית,
קוסובסקי.״ יצחק על־ידי
 קוסובסקי תעלול־תלמידים. זה היד. לא
 ותלמיד מפא״י איש ואדום־הפנים, הגוץ

 הסתדרות כגיזבר שנד, משך כיהן מצטיין,
 כאיש ידוע היה הוא הארצית. הסטודנטים

תקיף. מפלגה
 שעה נילי, נימקה בדיחה,״ אינו ״הדבר

 הצבעה ״לפני זכויותיה. על להגן שקמה
 נציגי יושב־ראש אלי ניגש אחת, טכנית

 מוחלט רוב יש (בה התל־אביבית השלוחה
כש כמוהם. להצביע ממני וביקש למפא״י)
 מידי.״ כרטיס־הציר את יצחק לקח סירבתי,

מעשה־ד,התרמה: את נימק , אף קוסובסקי
 בנציגיו לבחור זכות יש לסניף כי טען הוא

זאת, עם יחד כרצונו. פעולוזם את ולקבוע
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