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במצ ישתתפו הזוכים המבחן לאחר
 הגדולים האולמות באחד גדול עד

 אנשי שופטים, ועדת בנוכחות בארץ,
 שם. ידועי ואמנים תיאטרון קולנוע,

 כל את לשלוח משתתף(ת) כל על
 תמונה כתובת, גיל׳ שם, הפרטים:

 הכתובת: לפי וכשרונו,
,63 הרצל רחוב תל־אביב,

 כשרונות, גילוי מומו׳ עבור
(מ.) 10.9.57 לתאריך עד_______

אנשים

עין־חרודית בחתונה (שמאל) וראש־הממשלה (מרכז) לוז שר־החקלאות
השניה העליה בנוסח

□ ־ □אידיש רי פ ס ת מ לו כי ר
 אותו גילוהו: לא השבוע שעיתוני הסוד

 לשר־האוצר ששלח האוניברסיטה פרופסור
 על התמרמרות גדוש מכתב אשכול לוי

 היתר־ על ל״י 150 בת החדשה האגרה
 שלום, גרשום פרופסור הוא היציאה׳
 את מזמן לא הוציא אשר לקבלה, המומחה

הת ותנועתו. צבי שבתי על הגדול ספרו
ש ״פרופסור באוניברסיטה: מכריו לוצצו

 לנתינה!״ מאשר לקבלה יותר מומחה לום
 ח״כ כי להצעה חריפה התנגדות . . .

 ישתתף רפאל יצחק המזרחי הפועל
 לדרום־ מישראל הפרלמנטרית במשלחת
 הכנסת יושב־ראש מכבר לא גילה אמריקה

 ״בדרום שפרינצק: נימק שפרינצק. יוסף
 ואידיש אידיש, היהודים מדברים אמריקה

 שפריד לדברי־רכילות!״ מאד נוחה שפה היא
 איים כי עד בהתנגדותו, תקיף כה היה צק

 אם הכנסת, כיושב־ראש מתפקידו להתפטר
. נסע לא רפאל תתקבל. לא התנגדותו . . 

 שנראה חזני, מיכאל המזרחי הפועל ח״כ
 בחנות ומחברות עפרונות קונה השבוע

 לחנווני: הסביר בפתח־תקווה, לצרכי־כתיבה
 לבית־הספר!״ ללכת מתחיל אני ״ממחר

 סמינר הוא חזני התכוון שאליו בית־הספר
 הכנסת, של וזעדת־הכספים לחברי מיוחד

 שומעים בו בחיפה, בטכניון המתקיים
 מפי וכספים משק בענייני הרצאות הח״כים

 בתו בחתונת . . . וכלכלנים פרופסורים
 בעין־חרוד, לביא שלמה מפא״י ח״כ של

 חבוש בן־גוריון דוד הממשלה ראש נראה
 השנייה העלייה בנוסח שטוח, קאסקס כובע

 כי וטוענים, נאנחים הסוכנות פקידי . . .
 הסוכנות, של החדש הגזבר הנהיג לאחרונה

 פריטי על חמור פיקוח יוסף, רב ד״ר
 והוא המשרדים, של הקטנים ההוצאות

מכתבים למשלוח שישתמשו על־כך מקפיד

 את ינצלו לא וכי משומשות, במעטפות
הפ טוענים פרטיות. לשיחות הטלפונים

 שיטותיו את אלינו העביר ״הוא קידים:
 שר־הקיצוב!״ היותו מימי

★ ★ ★

ת רי ב ע □ ־ ב רי ב ד ת מ עו ר
 של הבכורה הצגת לפני ימים חמישה

 ההצגה, במאי נראה אהל, בתיאטרון שולמית
צה י, מי לו (.במ כרטיס רוכש כשהוא ה

 שולמית בהצגת לחזות ונכנס ל״י) 4,5 חיר
 הצגת לאחר . . . דו־רה־מי בתיאטרון

 התכנסו בדו־רה-מי, שולמית של הבכורה
 שולחן סביב מרומם רוח במצב השחקנים

ה את ביקשו נסית, בקפה ערוך שנ  שו
, י ר א מ  שוב להם להשמיע ההצגה, כוכבת ד

 ניסה במקום שעבר שוטר האופרטה. משירי
 השעה כי בטענה הזמרה, את להשתיק
 נענה הוא לשכנים. מפריע והרעש מאוחרת

 והיסה שעמד השכנים, אחד על־ידי מיד
 השכנים בשם ״להיפך! לשירה: קשבת אוזן
 להאזין מוכנים שאנחנו לך מודיע אני

הבוקר!״ עד דמארי שושנה של לשירתה
 הסופר השבוע השמיע מקורית הצעה . . .

ל א ג : י ן ו ז נ י ס ו  שיקבע מועדון להקים מ
 אחת פעם החברים את לכנס לעצמו כלל

 טובות ורק אך ידברו בו שלם, ליום בשנה
 יותר מתרגלים ״אנחנו אחרים. אנשים על

 יגאל. טען השני,״ על אחד רעות לדבר מדי
 ליום לפחות הזה הסדר את להפוך ״יש
 הצרפתי המתח סופר . . . בשנה אחד

׳ ז ר ו [ ז׳ ו נ מ  לשלטונות השבוע הודיע סי
ל מסרב הוא כי האמריקאיים מס־ההכנסה

 כמס ממנו הנדרשים דולאר, אלף 45 שלם
 בארצות־הברית. ספריו מהפצת ההכנסות על

 תרכשו ״אתם סימנון, טען הזר״״ ״בסכום
 ערב מלך למען חדשים קאדילאלוים ארבעה

ד0 מתנות!״ לו לתת רוצה אינני ואני — עו

: ספר־הנישומים צאת לפני שרף, זאב המדינה הכנסות על הממונה •
 • הצהרות של 100ס/ס לבדוק הכרח יש בה היחידה המדינה היא ״ישראל החדש:

בעולם.״ ביותר הגבוה הוא בה ההברחות ואחוז מם־ההכנסה,
 | ״זוהי היתר־היציאה: על שהוטלה ל״י 150 של האגרה על אלמוגי, ח"כ •
הגירה.״ שסופה אגרה
 מפא״י: של קליטת־עלייה פעילי בכנס שרת, מיצה מפא״י ח"כ •

 | משאר אותה המייחדים מוסדות לשלושה אוניברסאלי פאטנט ישנו ״לישראל
הכנסת.״ ומזנון האולפן המעברה, העולם: אומות
 בתל־ דיזנגוף בכיכר במספרה השבוע בבקשו אשכול, לוי שר״האוצר •
 אחרים שבו היחידי המקום זהו ״סוף־סוף, תור: בלי להסתפר לו יניחו כי אביב

אותי.״ מגלחים
 לנופש יצא מדוע בהסבירו שז״ר, זלמן הסוכנות הנהלת חכר •

 היהדות למדעי בקונגרס הציוני, בוועד־הפועל ים־הוזיכוחים ״אחרי שפת־הים: על
ממש.״ לים זקוק אני — העיוני היהודי ובכנס

 בשובו סוסטל, ז׳אק לישראל הצרפתית המשלחת ראיס •
 הם אבל שלהם, השבת בימי לפחות לנוח לי יחנו שהישראלים ״חשבתי לפאריס:
הדתיים.״ הפגינו לא זה נגד ודווקא בשבת, גם בפרך העבירוני

 הרי — המרתה ״כל הקייציים: המשקאות על הון, שאול העיתונאי •
משובח.״ זה

 ״כנראה ביקורים: לערוך אי־יכולתו על בהתנצלו פיכמן, יעקב הסופר •
 שעות ארבע רק עובדות הן — הפקידים בהסתדרות נרשמו שלי שהרגליים

בעצלתיים.״ זה וגם ביום,
י הקומיקאי • ר  9 עלתה שהפקתו ושלום, מלחמה הסרט על לואיס, ג׳

עצמן.״ המלחמות מאשר יותר עולים מלחמות על סרטים ״בימינו, דולאר: מיליון

אוסטרליה
אנגליה
ארגנטינה

 מתוך שלוש רק הן אלה
 הארצות ושתיים עשרים
 שבוע מדי נשלחים אליהן
 של חוץ־לארץ מנויי
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