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:מציעה
 הלוך טיסה כולל מלא אירוח דבש״ ״ירח ימי 5 :הרגילה התוכנית

 ל״י 417— ב׳ סוג במלונות לזוג. ל״י 347.— הנופש בכפר :לאילת ושוב
לזוג. ל״י 617— א׳ סוג במלונות לזוג.

 מודרך סיור כולל שרם־א-שייח דרך לאילת טיסה :מיוחדת תוספת
 מחיר ל״י, 399— (במקום לזוג ל״י 206— עוד של במחיר אחד יום בן

דבש״). ״ירח תוכנית עם שילוב ללא לזוג התוכנית

הנסיעות. סוכני ואצל ״.ארקיע" במשרדי והרשמה פרטים *

הרחב. לקהל נוספות נופש תוכניות *

 מהבמה הורדה האמבטיה״ ״מלכת
דעת־הקהל בלחץ

 כמויות לספק דעת-הקהל מאלצת אותנו אך
של נוספות

5^ [0־

 נשירת המונע הולנד, מדעני של תכשיר־הפלא
שלביה. בכל שיער

 !נוספים פרטים — בבתי־המרקחת עתה מצוי
ת״א. 2481 ת״ד

ו ג ו ו ס ק ל ו פ
 סלון 1500

טסט. + רדיו עם
 .63 נובמבר ייצור שנת

ל״י. 10.000 מצויין במצב
ם כל ד ו ק וכה. ה ז

 411934 טלפון
הערב. בשעות

 בשעה ,3.6.70ד!־ רביעי, ביום
יתקיים בערב, 8.30

ג ת חו י ב
 רחוב כהן, יהודה של בביתו

 ראשון־לציון ,23 אחד־העם
התנועה. מרכז נציג בשהתתפות

במדינה
)16 מטמוד (וזמשן

 בן־ בעד הצביעו מצביעיה בן־גוריון. של
ב היתד, לא מלבדו כי — האיש גוריון

 מצע לה היה ולא בולטת, אישיות רשימה
ייחודי.
 לכנסת, מעולם בא לא בן־גוריון אולם

 שלו. הצהרת־האמונים את למסור כדי מלבד
כלל• השתתף לא הפרלמנטרית בפעולה

ל זה מצב הופכת הרשמית פרישתו
 בן־גוריון, עבור הצביעו הבוחרים רשמי:

חברי־כנסת. ארבעה ונותרו הלך׳ בן־גוריון
 אפילו אי־אפשר בךגוריון. קו נגד

 בן־ קו של ממשיכיו הם הארבעה כי לומר
 הכרעה: הטעון ביותר הגורלי בעניין גוריון
והשטחים. השלום בעיית
 בפאריס, בן־גוריון, הצהיר הבחירות ערב
 המוחזקים, השטחים מכל לסגת מוכן שהוא
הו שלום. תמורת והגולן, ירושלים מלבד
ב הבוחרים בתודעת טרייה היתד, זו דעה
הקלפי. יום

 גם זה לקו נאמן נשאר עצמו בן־גוריון
ב בלבד שבועיים לפני כך על חזר מאז,
חד־משמעתית. צורה

ו אישיותו בכוח שנבחרה הסיעה אולם
 איסר ח״כ זו• מעמדה רחוקה — הצהרותיו

 השטחים, סיפוח למין קיצונית טוען הראל
 ח״כ גם קיצוניות, באותה כמעט וכמוהו,

 במאומה נבדלים אינם שניהם הורוביץ. יגאל
החופשי. המרכז ח״כי משני

 עדיין שובל, החדש, הח״כ של דיעותיו
 ח״כ ואילו בכנסת. ביטוי לידי באו לא

 מכתב השבוע לפרסם טרח אביזוהר מאיר
 כללי לסיפוח התנגד בו הארץ, למערכת

 כנראה — מסויימים שטחים בסיפוח ותמך
אלון. תוכנית ברוח

ש הוא הפאראדוכם והיפוכו. עקרון
 התביעה אחת: בנקודה רק מאוחדת הסיעה

אישיות. לבחירות
 את בדיוק מייצגת עצמה הסיעה ואילו
 בעדו הצביעו שהבוחרים האיש ההיפך:

 ארבעה נשארו ובמקומו הכנסת, מן נעלם
 זזו בעדם הצביע לא בוחר ששום ח״כים

דיעותיהם* בעד

שלום
 האדום דני

והמבוקבע
 חסרי ברובם הם הישראליים הסטודנטים

 זו הרי אקטואלית, פוליטית בבעייה עמדה
 גם ממוסדת. קונפורמיסטית דעה בדרך־כלל

ב הסטודנטים התאחדויות של פעילויותיהם
 ובהדרכת בחסות רוב פי על נעשות ישראל

הישראלי. משרד־החוץ
הסטודנ השנה החליטו כאשר כך, משום

 בירושלים העברית האוניברסיטה של טים
ל שלהם הסטודנט יום חגיגות את להקדיש

יזו פעולה שזוהי ברור היה השלום, נושא
תע־ היא שמטרתה משרד־החוץ, על־ידי מה

ה צולמה מאז חלפו שנים 32
 לחניתה. העליד, ביום ההיסטורית תמונה
 יצחק הפלמ״ח, מפקד נראה תמונה באותה

מפק שני ידיו בשתי מחבק כשהוא שדה,
 אלון יגאל — הפלמ״ח של צעירים דים

דיין. ומשה
 ודיין אלון ואילו נפטר שדד. יצחק
 מחנה ובראש השלטון בצמרת היום ניצבים
 הם השלושה של בניהם בישראל. הניצים

 כאשר ודיין אלון היו בו גיל באותו כיום
 מהם שניים לגבי לפחות התמונה. צולמה

 הממשלה לעמדות מתנגדים שהם ידוע היד,
ישראל-ערב. יחסי בשאלת
 בנו שדה, יורם זה היה כחודשיים לפני

 תקיף מאמר שפירסם הפלמ״ח, אלוף של
 הד״ר בפרשת הממשלה של עמדתה בגנות
 לפני אליו הצטרף דיין אסי גולדמן. נחום

 דיעותיו את בפומבי פירסם כאשר שבוע,
סיפוחיסטיות. האנטי
 האם אלון? יגאל של לבנו בקשר ומה

אביו? של בהשקפותיו דוגל הוא
 גינוסר לקיבוץ יצא הזח העולם כתב

 קצין ),21( אלון יפתח את לפגוש כדי
ה שירותו את עתה זה שסיים

 הכינרת. גדות שעל לקיבוצו וחזר צבאי
הזה: העולם כתב מדווח

,,כחם; להכות ;,צריו
 מצאתי אלון יגאל של אשתו ת

ב לבושה ערב, לעת יושבת כשהיא
 בקיבוץ. ביתה ליד כיסא־נוח על ים,בגד

 גר אינו הוא עצמאי. הוא בני ״יפתח
להעניק ממנו למנוע יכולה איני איתנו.
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