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לשוויץ בטיסה זוכים מאה
 לביקור לטוס עומדים וגברים, נשים נוער, בני בכללם אנשים, מאה

 טיול — עלית ״עם במבצע שעבר השבוע בסוף שזכו אחר באירופה
 רבבות חלק בו ולקחו ״עלית״ נמס קפה ע״י נערך המבצע לחו״ל״.
 בישראל שנערך ביותר הגדול הפרסים מבצע זה היה כי צויין אנשים.

לשוויץ. טיסה בכרטיסי איש 100 זכו במסגרתו ואשר
 אחת, כל עלית נמס קפה תויות שלוש המכילות מעטפות, רבבות

 וגדלה שהלכה ענקית בערימה שם ונערמו בתל־אביב עלית למחסן הגיעו
אוקטובר.—ספטמב! המבצע, חודשי שני במשך

 ונוצר כמעט סיומו ולקראת המשוער, כל על עלתה במבצע ההשתתפות
 עשתה החברה הנהלת בחנויות. נמס־עלית קפה בקופסאות מחסור

לקונים. הדרישה את לספק מיוחדים מאמצים
 שני ע״י הענק ערימת מתוך נמשכו מעטפותיהם אשר הזוכים, מאה
 רובן וקיבוצים. מושבים כפרים, ערים, הארץ, רחבי מכל הם ילדים,
נשים. הגדול

 כולל הטיסה, כרטיסי את יקבלו אשר הזוכים לבתי נשלחו הודעות
להם. המתאים בתאריך לטיסה מיסים,
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אנשים
שקפיים אין למפכ״ל מ

 ח״כ ירוד, בכנסת, השבוע נאומה בתום
 ובמקום מדוכן־ר,נואמים מאיר גולדה

 ניגשה הח״כים, שבכסאות מקומה אל לגשת
 שולחן ליד הרגל, מתוך כנראה ,וו־,תישבר,
 לא אשכול, לוי ראש־הממשלה, הממשלה.

למר הרחבים חיוכיו את להסתיר היה יכול
 לא אחר במקום >•< גולדה. של טעותה אה

ה ראשי בכנס זה היה גולדה. התבלבלה
 גולדה תקפה שם בצופית, שנערך עבודה

 התנועה־למען־ארץ־ישראל־השלימה. אנשי את
 של לשעבר לפוליטרוק בהתיחסה היא אמרה

 מרשיו, לפני להגיד רוצה ״אני הפלמ״ח:
 יחד שנוסעים בעיתונים קוראת אני שכאשר
 לי יש ספונטאנית, הפגנה לארגן לחברון
 דיין, משה שר־ו׳,ביטחון # בליבי.״ סלידה

 נשאל כאשר לכירורגים. אפילו לסמל, הפך
כירור לחברות הבינלאומית הפדרציה נשיא
 איזה דנפי, אנגלכרט הפרופסור גיות,
 השיב: הניתוחים, באיזמל אוחז בני־אדם סוג

 מיוחדות. תכונות בעל אדם דרוש ״לכך
דיין משה להיות יכול היה מצויין מנתח

<!>
כר־לכ רמטכ״ל
תמיד מתקדם

מהתאו לקח למד לא עצמו דיין >• שלכם!״
ארכי חפירה בעת לא־מכבר לו שאירעה נה

 זחל כאשר שוב, הסתכן השבוע אולוגית.
 הנחשפות התת־קרקעיות ובמנהרות במחילות

 שהמחילות כיוון לשער־יפו. הר־הבית בין
 החופרים: על דיין פקד כביבי־ביוב, שימשו

 והסרחון הזוהמה את ותוציאו מהר ״תחפרו
 של פעילותם על משעשע סיפור • מכאן!״
 ה־ מזכיר השבוע סיפר ההסתדרות, עסקני
ץ מע״י, של מישנה ק מ  בתכנית פרם, ש
 ״לפני פרס: סיפר הכותרת. מאחורי הרדיו
ד ח״כ כשהיה שנים הן דוי כ  סולל- נציג ה
 שלח הכללי, מנהלה היה דן והלל בונה
 להקים לי ,מציעים לדן: מברק מחו״ל הכהן

 דן דעתך?׳ מה קוקה־קולה. מפעל בישראל
 זה מה אבל ,מסכים! במברק: לו השיב

ם רב־אלוף הרמטכ״ל, • קוקה־קולה׳״  חיי
 גם מאוד כמתקדם השבוע התגלה כר־לם,

ה לבכורת הופיע בר־לב האופנה, בשטח
 בחליפת־ לבוש כשהוא דולי, הלו מחזמר

 כשלג. צחורה חולצת־מאו ומתחתיה ערב
ס המשטרה, מפכ״ל ח פל, פנ ה הרצה קו
 כשרצה, בתל־אביב. אקדמאים בפני שבוע
 משקפיו, את להרכיב דבריו, תחילת לפני

 התנדבו מייד בביתו. ששכחם לו התברר
 משקפי- את למפכ״ל והגישו מאזינים מספר

מס את תאם שמספרו זוג שמצא לאחר הם.
לנאום. והחל אותם הרכיב משקפיו, פר

ליארינג יהודי שס
 בכנס־פיר־ השבוע אירעה משעשעת טעות

 חברת על־ידי שנערך בית־לחם, לסוחרי סוס
ה הסוחרים החלו הכנס בתום אקרילן.
 מהם: אחד אמר ולבסוף להתלחש ערביים
 האו״ם, שליח מדוע מבינים אנחנו ״עכשיו
 נציגי לישראל!״ נוטה יאריגג גונאי
ו הקשר את הבינו לא הישראלית החברה
 מבית־לחם: הסוחר השיב ״מדוע?״ שאלו:

 מכם.״ אחד הוא וכנראה יהודי שם לו ״יש
 נציג נאם בפניהם הסוחרים, כי הסתבר
 ב־ שמו את שמעו יקרי, נתנאל אקרילן
 <•, יהודי. שם שזה בטוחים היו יארינג,

 חייב נשאר לא ׳טובי תופיק רק״ח ח״כ
מיקי■ שמואל מק״י ח״כ של להתקפתו

1628 הזה העולם


