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 את קיבלה ריטה הזמרת ■
 עוד זה לפני אבל התפקיד,

 גיתית הצעירה הזמרת קיבלה
 לתפקיד להיבחן זימון שובל

 הנאווה, לגבירתי דוליטל ליז
בעב לבימות לחזור, העומדת

 אחרי ובחצוצרות. בתרועות רית,
 התחרטה הראשונה השימחה

מ לגשת, שלא והחליטה שובל
לכ החזקים שיחסי־הציבור כיוון

להערכ יצרו, מהמועמדות מה
לעצ סיכוי חוסר של מצב תה,
מה.

 גדולת־המימדים המפיקה ■
 מאוד הופתעה עציוני מרים

 בדבר בעיתונות מהפירסומים
 לרשת רצינית מועמדת היותה

 בתפקיד אגמון, יעקב את
 אכן, התפקיד בית־לסין. מנכ״ל
 על־ לה הוצע מדבריה, מסתבר

 מההסתדרות, פסה נחום ידי
 להצעה השיבה היא אך

מוחלטת. בשלילה המחמיאה
הכל שבטלוויזיה בעוד ■
 חודשים, מזה דנים, הגוססת לית

 מסתגר הצפויים, בפיטורין
 מנהל לורכרכוים, יעקב

 שבוע מזה הלימודית, הטלוויזיה
 ככולו, רובו ועסוק, בלישכתו
פי של הבלתי־נעימה במשימה

 מדברים אלה מעובדיו. 30 טורי
מפטרים. ואלה
 התכבד פת גדעון השר ■

 של החופשית הבימה את לפתוח
 יפה. עם - אחד עם אגודת
 פעם כל לזמן האגודה בדעת

 ולהאזין, אחרת ציבורית אישיות
 באותה להגיגיה. ועוגה, קפה על

 התכבד אף חגיגית הזדמנות
בה דיין, רחל עם ביחד השר,
 לארבעה תעודות־הוקרה ענקת

חיוביים. אזרחים

מרינדה פרידה

ספטמבר. אמצע למדי: סתווי

 של לחגיגה הפכה רמגאום ללינדה מסיבת־הפרידה •
נוסטלגיה.
 בלישכת״העיתונות- המרכזיות הפקידות אחת לינדה,

 אחראית היתה כאשר התפרסמה כירושלים, הממשלתית
 שליוו והעולמיים, הישראליים העיתונאים של לסידוריהם

 ירח׳ של הראשונה בתקופה למצריים ישראליים אישים
השחרחורת הצעירה של יעילותה הישראלי״מצרי. הדבש

רמבאום
מחזור 'פגישת

 ולא״פעם כללית, הערצה לה הביאה בהודו, שגדלה היפה,
 לינדה לנו אץ -למה לזה: זה שאמרו מצריים עיתונאים נשמעו

משלנוד
 פגישת־ מעין היתה בירושלים, שנערכה הצנועה, המסיבה

 המצרי-ישראלי, המשא״ומתן של הסיקור ותיקי של מחזור
שלו. והאכזבה השיכרון רגעי על

 לחיות נוסעת אמריקאי, לכירורג בינתיים שנישאה לינדה,
בארצות־הברית. בעלה עם

 שנתיים, של שתיקה אחרי ■
ארב לאחרונה שהצעירה ואחרי

 לצאת עומד לוהטים, שירים עה
 של החדש תקליטה סוף־סוף
 העבודה את עטרי. גלי הזמרת
סיי אומנם התקליט על הקשה

 חודשים, שלושה לפני עטרי מה
 הוחלט תדמיתייס משיקולים אך

 לקראת להוציאו בסי־בי־אס
הוא התקליט שם כי אם האביב,

 בדקה שהעביר המוצלח הכדור אחרי על, אל המזנק איווניר, למוטי שייכתהשבוע תמונת
 שער את בו שהבקיע אוחנה, לאלי ישראל־אנגליה המיפגש של הששית

 נשיא הצופים(ביניהם אלף 30ו״ לנבחרת חבריהם תישעת טורק(משמאלו), ריפעת לישראל.איווניר, 0:1ה־
 הקפטן הבקיע אז אבל גוליית. על דויד של ניצחון צפוי שהנה״הנה 50ה״ הדקה עד בטוחים היו המדינה)
הניצחון שער את הבקיע גם הוא הסיום לפני דקות ושלוש המשווה, השער את רובסון, ברייאן האנגלי,
צפריר ציון צילם: 1גדולה. מהתבזות כן שניצלו ,1:2 האנגלים לטובת שהכריע האנגלי,

 שנות באמצע כסית, קפה את אביו קנה שבו הסכום את השבוע הדגיםאישינסית משה
 10 כיום המהוות ארץ״ישראליות), לא״י(לירות 1000 היה הסכום .40ה-

 חצקל של תצלום תלוי אחת, חדשה אגורה של מטבעות 10 ובה משה, של לידו מעל חדשות. אגורות
מאוד. הקרובה בסביבה גרו ששניהם רובינא, וחנה שלונסקי אברהם יושבי־הקפה בחברת איש־כסית,

 השר של גיסו קורן, דני ■
 במיזנון הסתובב ניטים, משה

 חיפוש כדי תוך בכנסת, הח״כים
המ שם לתל־אביב, טרמפ אחר
 שעימם אנשים, כמה לו תינו

 הגשש של בהצגה לחזות תיכנן
 ברשותו היו הכרטיסים החיוור.

 להיפגש קבעו כולם קורן. של
 בתל־ בית־החייל של בפתחו
ב המופע, התקיים שם אביב,
 הצליח לבסוף בערב. 9 שעה
 לנסוע ממכריו כמה ושכנע קורן
הת תחילה אך לתל־אביב. עימו
הירו במיסעדה החבר׳ה עכבו

חו איזה (״לנגב שמש שלמית
 לעצור שקלו אחר־כך, מוס"),

 קיבותיהם כי באבו־גוש, ולסעוד
 ירוש־ הדרך ואת קירקרו. שוב

 לבסוף, עשו, לים־תל־אביב
 המותרת במהירות רבה, בזהירות

 סוף־סוף משהגיעו אפילו בלבד.
 את והורידו עצרו עוד לתל־אביב

 ליד בדיוק הנוסעים, אחד
 שתיים ולא סימטה לא מכוניתו,

 — מעבר־חצייה בכל עצרו ליד,
 סחוט קורן, את שהורידו עד

 בית־הח־ של בפיתחו ומותש,
 לפני דקות חמש בדיוק ייל,

.9 השעה
■ כדק דפנד,

253113 הזה העולם


