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 של מסויימת תמונה הבחירות, לפני ,לעצמו מצייר במדינה אזרח כל

 חוש־ניתוח לך יש האם ? ברחוב הרוחות בהלך אתה בקיא האם התוצאות.
 לכנסת הבחירות של הסופיות התוצאות את לחשב נסה :כן אם ? מפותח
 הע;לם למערכת 15.7.51 יום עי אותו ושלח אותו רשום באחוזים, השניה

הבחירות״). (״תחרות תל־אביב. ,12 לילינבלום רח׳ ,136 ד. ת. הזה,

: לדוגמה

השם

הכתובת.
....... המקצוע .........................................הגיל

:כדלהלן הבאות הבחירות תוצאות את מנחש אני
12 7־ מפא״י
12 7־ :מק״י
12 7, : מפ״ם
12 7, :פרוגרסיביים
12 70 : ציונים־כלליים
12 7־ : חרות
12 7־ : דתיים
16 7־ : אחרים

100 0/0 : בס״ה
לאילת. טיסות 3 תוגרלנה שיתאמתו ;ושים

שב 0<פעמ״ דו־חדשי קורס עברית קצרנות ל ע>1ב
ן מטעם פ ל ו א ״ ר ג ״ מתחיל ג

 בר־קמא ח. מר אצל ו׳, ה׳, א׳, בימים פרטים ז. ש. ביולי 1ב־ בחיפה
.19 פבזנר רחוב (קמפינסקי),

 ,42 אלנבי רח׳ ״אירופה״, במלון ג• ב׳, בימים פרטים ז. ש. ביולי 2ב־ בתל־אביב
.2913 טלפון

 ,21 דוד המלך רח׳ ״ויטא״, במלון ד׳ ביום פרטים ז. ש. ביולי 3ב־ בירושלים
.2515 טלפון
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ם י ש [ דו
שדיים מכנס״□. מלבד

 (״פוקס לחברתו הודיע פואר טיירץ
 להופיע אי־רצונו על העשרים״) המאה

 זה, בסרט גם : הסיבה החדש. בסרטה
 פואר, של האחרונים סרטיו כבארבעת

 מכנסיים — אבירי בלבוש להופיע עליו
 :בקשתו חרב. וחגור לירכיים מהודקים

יותר. חדיש בסרט תפקיד
 בבית קרוסכי בינג הופיע כאשר

 פקיד עמד דייג, בתלבושת קנדי מלון
 מעיל (בזכות 'החוצה להשליכו הקבלה
 שעליו) העבודה ונעלי הסרבל העור,

הסיג כשנערת האחרון ברגע בו חזר
 אהוב והזמר, השחקן את בו הכירה ריות

אמריקה. נערות
ה כוכבת של מצבה היה נעים פחות
 19ה־ בת טיילור אדיזכט קולנוע

 : העיתונאים לפ;י לבה לשפוך שנאלצה
 חדשים לפני גירושיה אסוני.(כולל ״כל

רג חשה אני כי מהעובדה בא מספר)
 אשד,.״ גוף בעלת אני אך תינוקת שות
 לי היות ״מאז כי והסבירה, הוסיפה אחר

לק הבריות ניסו לשמן, ראויות שדיים
כש היה וזה הגברים עם שמי את שר

״.14 בת הייתי
 סיור חודשי אחר ללונדון, בבואו
 אורסון הכריז אירופה, ביבשת ארוכים
 בבתי חי אני נודד• שחקן ״אני :וולס
 בית לי אין שוב ומשונים, שונים מלון

 בדיוק וזה משלי כסף לי אין אפילו משלי.
מאוד.״ וחבל ככה,
העב האוניברסיטה מגבית כינוס את

 אדווין ניהל אנגלית מערי באחת רית
 ומי ליהודה הראשון הנציב בן סמואל,

 הארצישראלי, השידור שירות מנהל שהיה
 לו שהגיש לירות חמש משטר שהופתע

 שנכח דרום־אפריקאי, תייר עובר־אורח,
ב בפסטיבל ״בהיותי : ההסבר בכינוס.
 לראות כדי לירות חמש שילמתי לונדון

כמוהו.״ טוב (סמואל) ואתה קיי דני את
 גלוריה של הרבה' הצלחתה אחר

סוי  לשתף החליטה סנסט בשדרות סוונ
 (ובת 19ד,־ בת מישל, בתה עם פעולה
 עמה להופיע גלוריה) של הרביעי בעלה

האמ הטלוויזיה ברשת אמהית בתכנית
ריקאית.

הק מירון, חנה הקאמרי, שחקנית
 יצחק, לבעלה, נאה מתנה בבחירת פידה

 לפני העומד בחיפה, הטכניון סטודנט
האנציקלופדיה :המתנה לימודיו. סיום

מסבירת־כל. הכרכים, 24 בת בריטניקה
 פרנק של גירושיו אושרו לבסוף

בה נשא אותה ננסי, מאשתו סינטרה
ו ת ו הגירו כוונת ופרסום. אמצעים חסר י

 חיזורו את לייעל לפרנק לאפשר שין.:
 מתעתד הוא אותה נרדנר, אודה אחר

לאשה. לשאת
 נישואיו(הר״ אחר חודשים עשר שבעה

ל גייכל קלרק של במספר) ביעיים
 בגלל גט לה לאשר נאלץ סילביה אשתו

 ולאפשר ביותר״ אכזריים רוח ״עינויי
 פרטית, תענוגות אניית על קיץ טיול לה

להונולולו. המפליגה
חה ארבה. מלבד
 על שמע באירן אמריקאי נציג כאשר

 ציר של והנייטרלית, האדיבה, הצעתו
 פצ׳י■ איוון בטהרן, המועצות ברית
באי קלים מטוסים טייסות לקבוע קוף,

 בתמהון שאל בארבה, למלחמה — רן
? מטוסים כמה : מעושה
 הנספח קול, כיל היה רוגע יותר
אר בשגרירות עיתונות לענייני החדש

 עבודה יום אחר : בתל־אביב הברית צות
 להנאת מתייחד, הוא שעות 12 של מפרך
 מלווה שלו, הגיטארה עם ושכניו, חבריו
 אמריקאיים. עם בשירי עצמו

 בלונדון, ישראל ציר אילת, אליהו —
 ב״פם־ בבקרו מצא, כאשר תמהון הוכה
 חבר של קיר מפת בלונדון, ״1951 טיבל

 הביתנים, אחד קירות על הבריטי העמים
 שטח את התיכון, הים במזרח שכללה,

 החוץ למשרד פנייה אחר ישראל. מדינת
לתי לצייר נמסרה המפה, הוסרה הבריטי,

 אי־ באותו שחלו לשינויים בהתאם קון,
האחרונות. השנים בשלוש זור

 החוץ שר של גורלו היה יותר קשה
ל שזכה מוריסון, הרכרט הבריטי,

 תלונות אחר : הפסטיבל״ ״לורד כינוי
 (רבע התה יוקר על הפרלמנט חברי
 הפסטיבל, בביתני המוגש לספל) לירה
המ את להוריד הורה בו, לחזור נאלץ
הספל. שילינג לשלושה חיר

 הממשלה ראש את שלית העיתונאים
 כל את מיצו לא עדיין הברית לארצות

 כסאו :שבהן האחרונה תגליותיהם.
 בארצית ישראל שגריר של המסתובב

א הברית, ב בן א על מותקן הכסא :א

 להסב לשגריר המאפשרים קטנים גלגלים
צד. לכל עצמו

ש הישראלי הצי אניות שייטת מפקד
 אראל, שלמה ארה״ב, במימי ביקרה
להי שבאו הנערות בצער עצמו שיתף
 ד,פ־ טרם ישראל ממלחי בוכיות, פרד,
הו שלולי הסביר אך מניו־יורק, ליגם

 אלד, היו לצתתי־האניות החמורות ראותיו
ב שבורים לבבות מאחוריהם משאירים

יותר. רב מספר
 כורלא עקיבא״) (״עלילות יהודה

הש בה הדרך את מכיריו לפני סיכם
 ששמה 20ה־ המאה תגלית על בניו תלטו
 בניו־ בציור המשתלם עודד, בנו :רדיו

בעב ״קול־אמריקה״ קריין הפך יורק,
 — השבוע, שנישאה עפרה, בתו ; רית

חו — יאיר בנו ;צה״ל״ ״גלי קריינית
להנאתו. וקולט המשדר רדיו, בב

 במוסקבה, ישראל של השלישי צירה
לה נחפז לא אלישיב, שמואל ד״ר

 את בעוזבו החדש. עבודתו למקום גיע
 האוירי, בקשר השתמש לא בפרג צירותו

המזרח־אירופית. ברכבת לנסוע ביכר
 אל" יצחק של בר־המצוה לחגיגת

 עליית ממטוס שניצול היחיד הילד על,
הד משרד שיגר בנורבגיה, שאבד הנוער

 חשבון נורבגי בנק ותפילין, טלית תות
לירות. אלפים חמשת על העולה לזכותו,

כסאות תמונות. מלבד
ם א י תי שי, מ קו ה בעל היהודי ר

 שהפך הפלדה, עשויות התותבות שיניים
הש הוציא הונגרןה, ממשלת ראש סגן
 ציווה בה על־ידיו, חתומה הוראה, בוע

 מעל תמונתו את לתלות מהנוהג לחדול
הנ המצב וסטלין. לנין של תמונותיהם

 ראקושי החבר של תמונתו ״מקום : כון
 או הסובייטיים המנהיגים שני בין הוא

מתחתם.״
 את לצלם ניסו זריזים צלמים כאשר

 ירח את המבלה מצרים, מלך פארוק,
 לנקוט החליט קפרי, באי שלו הדבש

 את נטל במכוניתו, עצר :נגד באמצעי
 עליו הסרט, את' הוציא הצלם, מצלמת׳
 ודמותו המלכה, נארימן, דמות הוטבעה

 שנשא חדש סרט בסליל החליפו שלו,
זו. מעין צורך לשעת עמו

הכ ליב יהודה הרב הדתות, שר
 הסנהדרץ חידוש את תובע מימון, הן

הח 71 בן העליון, הישראלי הדין (בית
 מאז בירושלים, קדומים) בימים ברים,
רצי לעידוד זכה השבוע המדינה. הקמת

העבירה מאנגליה יהודית נדבנית : ני
לשי רפודי־עור, כסאות, ואחד שבעים
 העתיד, הסנהדרין חברי 71 של מושם

לירושלים.
גבו ממשלה ופקידי שרים שנהגי אחר

 של ההמתנה באולם לשבת הרבו הים
 שיח־ מתנדב נדרש הממשלה, ראש משרד

הנ של סילוקם את יתבע נפשו, את רף
 התחבורה, שר : המתנדב מהאולם. הגים
 — : קצרות להם שהסביר יוסף, דב

, כאן.״ אינו ״מקומכם
הנוש־ על, שמערכת לאחר שנים שלוש

 ״משתמט קוק הלל ד,ח״כ את כינתה מר ,
 בפומבי, עמו להתפייס נאלצה מגיוס״

מת שהיו פיצויים מתשלום להימנע כדי
ניכרים. כסף בסכומי בטאים

 הודיע מרגוט, אשתו מות אחר שבוע
הקרו הדפסתן על שדה יצחק אלוף

שיי בספר שיקובצו חייו תולדות של בה
 מחיי פרט יסתיר לא פתוח״, ״פנקס קרא

 הקומינ־ חסיד שהפך הפלמ״ח מייסד
פורם.

 מגדולי אחד קינדלכרגר, הוורד
נוס מצא הברית בארצות המטוסים יצרני

דו מטוס : מוצריו למכירת מתאימה חה
 הוא עוד כל למוכרו יש לביצה. מה

 ייצור בגלל יתרונותיו את איבד טרי(ולא
יותר). חדישים טיפוסים
 הפילוסוף רוסל, כרטרנד כאשר

 לספרות, נובל בפרס השנה שזכה הבריט
 אותו מצאו 79ר,־ הולדתו יום את חגג

 כתיבת על כפוף לברכו, שבאו מוקיריו,
האטום״. בדור ״החיים : החדש ספרו

 שהה ידין (״הקאמרי״) יוסף כאשר
 ״ארבעה הסרטת בימי אוסטריה, בגראץ,

 סובייטיים, מדים תמידות, לבש, ג׳יס״, על
 במדים בהיכנסו בסרט. לתפקידו בהתאם

 דין,י מספר בעיר, המסעדות לגדולת אלה
 הנוכחים כל החווירו ארצה, עתה שחזר

בצע פרצו לקוחות) מלצרים, (מגישות,
באו!״ ״הרוסים :בהלה קות

בינ להוקרה הרמטכ״ל אחרי זכה עתה
לו מקדיש י האמריקאי סיים : לאומית

לבי בשעתו, הקדיש, מאשר מקום יותר
 (באותו שמשחקו מציין ג׳י., בי. קור

אהדה. מעורר סרט)
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