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ת ר סג מ ת שתי ב גו צו ה ת פנ או
ד ח ת ע□ י ו ג ו צ ת ת ר צ ו ה ת מ ד ת

וינאיד ח־ן־בלדג מוצו׳ של חינם וחלוקת
 בשעות ,1958 במאי 13 שלישי, ביום שתתקיימנה

 .34 גורדון רחוב תל־אביב, גיל, באולמי 8.30ו־ 4.30
ב ק ת ע ו פ ת ת ש ה ה ה ל ו ד ג ו ה נ ת ו ר ח ת ב  

ו נ ט ל ח ף ה ת ש ת ל ו י נ מ ג ו ד ה כ נ ו מ ת ש ו ר ע  נ
: ה ח נ מ ן ה ו ע מ ן ש ו ר ש  

בחנויות להשיג ל״י 1.400 של במחיר כניסה כרטיסי

ן מ ק א
ל פ י כ ר ו ז ר א י ע ה

ת ו ל צ נ ת ה

ה שבועון של 9 עט. ,1054 בגליון
 בכתבה ,11.12.1957 מיום הזה עולם
 הצלקת״, בעל ״האיש הכותרת תחת
הבא: הקטע נכלל

 ועובד עתונאי־ספורט דגן, ״יוסף
כ שמונה לשעבר, תל־אביב עירית
לכדור־ הישראלית ההתאחדות מזכיר

 שחת־ וייס משה של במקומו רגל
 מלאי כל את לשרוף הורה סוטר,

 מימי ששרדו והנידות הכרטיסים
ל כהוכחה לשמש יכלו ואשר וייס

 לשע־ בקשר הזה, העולם האשמות
 שנמכרו הישנים הכרטיסים רוריות
פיקוח.״ ללא מחדש

העוב כי ברבים בזה להודיע הננו
 בקטע דגן יוסף למר המתיחסות דות

 השתרבב ושמו — נכונות אינן הנ״ל
מצערת. מטעות כתוצאה זו לכתבה

 למר בזה מובעת הכנה התנצלותנו
 הטוב בשמו פגיעה כל על דגן יוסף

ה של בעטיה להגרם היתה שעשויה
הנ״ל. כתבה
ב היו לא כי ומדגישים חוזרים אנו
 במר לפגוע כוונות ו/או נתונים כל ידינו
 להטיל אין ידיעתנו מיטב ולפי דגן יוסף
כאחד. ובחריצותו ביושרו דופי

 לגרוע כאה לא זו התנצלות
 האמורה ככתבה האמור מבל

ב לעיל המצוטט הקטע מלכד
דגן. יוסף למר קשר

הזה העולם מערכת

ן י י ר ו כח בעל מש

רין הוסעה הסלר אבי של אמו שו  במ
ת לבית־החולים מגדרה בו  14ב־ ברחו
הש לא אלה בתנאים לידתו למאי.
תו על לרעיה פיעה  אבי — התפתחו
 ד״ר אביו, יפה• ומגודל כהלכה בחור

 הדרום. באיזור ידוע רופא הסלר,
 מם יחד הוצג עת העצמאות, ביום

 הראשון העצמאות יום יילודי כל
 אבי, גס קיבל המדינה, נשיא לפני

ק את העשור, ילודי כיתר בנ ת' ר שו  ת
 חסכון תעודת — לישראל לאומי
ת — ״כת״  של ׳האישית ברכתו בלוי
 : הבנק נשיא פורדר, ישעיהו הד״ר

ם שי לך להגיש רוצה ״הבנק  ביו
 אשר לחסכון, להרגילך וגם זה חג
 לך גם ברכה יביא בו, תתמיד אם

למדינה.״ וגם
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אנשים

כ״לייף" (שמאל) אבן סוזאן
מצטיין יופי שגרירים, בקהל

ציונים מחלקים
ה השבוע העלה עברו מימים זכרונות

 העוסק תדהר, דויד הראשון העברי בלש
 בשרות חדש, זכרונות ספר בכתיבת עתה

 1912 משנת נעלמות פרשיות על המולדת,
 היה כיצד תדהר נזכר השאר בין .1957 עד 1

 קר־ נטורי של מנהיגם כלוי, עמרם הרב
 מזמן עוד המשטרה של קבוע לקוח תא,

 ביקר קוק כשהרב ,1923 בשנת המנדט.
 השליך העתיקה, בעיר החורבה בישיבת

 צואה. מלא פח האדמוני הצעיר הקנאי עליו
 הצעיר, בלוי את עצר תדהר המשטרה קצין

 . . . בכוח עליו שהתגבר לפני לא אך
 ב־ השבוע גילה טכיב מרדכי הסופר

 סירב שורר חיים דבר עורך כי למרחב,
 האר׳ן אל מסע ספורו את בזמנו לפרסם

יפור לא זה ״פורנוגרפיה! בטענה: הגדולה,
 היו אחרים גילויים • . . בעתוננו״ סם

 ההגנה ממפקדי אחד רכינוב, כרוך בפי
 רבי־ גילה צוותא במועדון בהרצאה בעבר.

 צבאי מומחה הוזמן 1947 בשנת כי נוב,
 בנגב. נקודות 19ל־ הגנה תכנית לערוך זר

 לדויד מסר בנגב, שבועיים בילה המומחה
 סיכויים אלה לישובים אין כי כן־גוריץ

 צבא של אחת דביזיה נגד אפילו לעמוד
 לירושלים אף נשלח מומחה אותו סדיר.
ל היחידה הדרך כי קבע הקרבות, בימי

 . . . העיר את לפנות היא תושביה הצלת
ה לעצמו מצא ציונים למתן מתאים זמן

 בר־ באוניברסיטה עברית לספרות פרופסור
 המדינה שנות עשר קורצוויל. כרוך אילן

 ובשורת לימודים, של כשליש לגביו שימשו
 קורצוזיל חילק בהארץ שפירסם מאמרים

 בציון ומשורריה. ישראל לסופרי ציונים
גרינ צכי אורי המשורר זכה מצוין
 ״הדמות אותו מכנה קורצודיל אשר ברג,

ל ביותר והסימפטומטית החשובה השירית
 האחרונות.״ השנים בעשרים עמנו דרך גבי

 שדונס■ ואברהם שלום ש. המשוררים
 מאוד. טוב לציון קורצוזיל אצל זכו קי

 והמשורר שנהר יצחק המנוח הסופר
 נתן את ואילו טוב. לציון מלצר, שמשון

רשמי ״משורר קורצוזיל: הגדיר אלתרמן

ב השולטים הפוליטיים הזרמים של כמעט
. מדינה .  למדי מסובך אלתרמן המקרה .
ה... דיפרנציאציה וטעון ר הי  העמיד הוא ז

 הפוליטי המשטר של לשירותו שירתו את
 קורצוויל זיכה מיוחדת בהערכה הקיים.״

ן את ת נ ו ״ו י טו  אמנם אינה ״שירתו :ר
 המשוררים הם מעטים אולם כמות׳ רבת

היש השירה פני את עיצבו לו, שבדומה
 שנערכה דיפלומטית, במסיבה . . . ראלית״

 הציר החלפת לרגל בואשינגטון לאחרונה
 לתשומת־לב זכתה בארצות־הברית, השוודי

א הישראלי השגריר של רעייתו מיוחדת כ  א
, ן כ אן הגברת א ז . סו ן ב א ־ ש כ מ  סו־ א

 היהודיות המשפחות אחת בת יפהפיה זאן,
 צילומים למספר זכתה במצרים, המיוחסות

 בין המרחק גדול . . . לייף הנפוץ בשבועון
 וראש־שבט־ החוץ שרת לישראל: אפריקה
ה כושים ד ל ו ר, ג י א לר השבוע סרבה מ

 מגן־ לעזרת הדיפלומאטים בנשף הורה קוד
ב ריקודים העדיפה אכדיה, במלון דוד־אדום

 השגריר היה רקד שלא אחר . . . אחר קצב
ל הסובייטי אי כ י ב, מ ו ר ד  עם שיחד כו

 המסורתי החרם את ביטל שגרירותו אנשי
 וה־ הנספחים את אליו שיגר אך הנשף, על

נשותיהם. ללא מזכירים

★ ★ ★

מתנות □,מקבל
 כסיוז, אמני בין פשט אשר חדש, תחביב

ה אמנות הסטריפטיז, אודות משאל הוא
 לכל המוצגת השאלה בפומבי. התפשטות

 הצגות נגד או בעד אתה ״האם היא: נשאל
 שהתקבלו: התשובות בישראל?״ סטריפטיז

ב לא אבל ״בעד׳ : גרא גרשון הצייר
הקא שחקן בבית.״ אצלי רק ציבורי, מקום

החש בפאריס כבר ״נגד. :לוי אורי מרי
 כשתגענה יהיה מה זקנות, כך כל הן פניות

 קלצ׳קין: רפאל הביסה שחקן לישראל?״
 אי־אפשר מעמיק; עיון הדורשת בעיה ״זו

הקא שחקנית אחת.״ רגל על עליה לענות
 רק אבל ״בעד. חריפאי: זהרירה מרי

״בעד. :פולני נעמי לנוער.״ בהצגות
יוחנן המלחין אופיע.״ אני שגם בתנאי

השבוע 1בסוגן
 ■ האוניברסיטה של כבוד דוקטור תואר קבלת בטקס עגנץ, ש״י הסופר •

| היו חשודים שהכרתי הדוקטורים שכל להיות, ביקשתי לא ״דוקטור העברית:
שבת.״ חילול על

 י משטרת של הכללי המפקח של פיטוריו על כאדר, יוחנן ד״ר ח"כ •
: בישראל, להחליף צריך המשטרה של הכללי המפקח את ״לא סהר: יחזקאל ישראל |

הכללי.״ המפקח על מפקחים אשר אלה את אלא

| שהחזיר אחרי מוסינזון, שייגאל הידיעה למשמע סלע, אורי העתונאי •
| אוטוביוגרפי: רומן בכתיבת עתה עוסק שדרשה, הכסף ואת מכוניתה את לג׳ודי
! אוטו.״ בלי ביוגרפיה תהיה ״זאת
 ן הועדה לא במאי האחד ״הפגנת :ויניצקי (״נץ") יוסף הפיליטונאי •

: לכנס ד,תרד דור תשובת זוהי במ(פ)אי. האחד את אלא במאי׳ האחד את להפגין
י המרד.״ דור

| שנתרמו מכוניות שתי של היעלסן פרשת על פרת, עמנואל העתונאי •
| הולכות אינן מכוניות שתי שהרי קטן. דבר לא ■״זה באילת: בית־החייל עבור

; ברגל.״
! י ויש-גסי־אלתרמסמות.״ בטירה, זרמים ״יש דידי־ממ׳פי: פזמונאי ס
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