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לצמית גדדן
 ושלוש עשרים לפני נולדה שילה עירית

 ממנהלי לאב האיחוד של בגבעת־חיים שנים
 עליה עברו מאז גת. לשימורים בית־החרושת

 מעלה, מעלה טיפסה היא מאורעות, הרבה
 עירונית, טובים בת להיות שהגיעה עד

 להט בסרט ארכיאולוג של בתו בורגנית,
בטיט.
 הסדר. לפי זה? את עשתה היא אין
 בחיץ־לארץ אביה עם טיילה ילדה בהיותה

 כשהיא הקיבוץ. של שליחויות מיני בכל
 באה היא גדולה, ילדה בתור ארצה, חזרה

 אותו. לעזוב החליטה עליו, הסתכלה לקיבוץ,
אומרת. היא שם,״ עצמי את מצאתי ״לא

 יומרות הרבה בלי העירה, עברה היא
 לצייר התחילה תוכניות, הרבה ובלי

הזה, בשטח מוכשרת שהיא משום להנאתה,

שילה עירית
גילו גילו, גילו,

 התפעל ציוריה, את ראה מישהו אחד ויום
 ללהקה תפאורות לצייר לה והציע מהם,

תל־אביב. עיריית של הדרמטית
 הכל ציירה. היא חלתה. הראשית

 הבכורה בערב הבכורה, ערב עד בסדר היה
הראשית. השחקנית פתאום חלתה
 עירית אם־או־אס, בקריאות לעירית פנו

 מספר לאחר וניכנסה לקריאות נעתרה
לתפקיד. חזרות
 המשיכה הבכורה, בהופעת הופיעה היא
 אליה ניגש אחד ויום ההצגות, בשאר
 לה אמר בהופעה, אותה שראה ידוע, במאי
 שיש משום מישחק, ללמוד מוכרחה שהיא

בתיאטרון. עתיד לה
 לבית־הספר נרשמה בקולו. שמעה עירית

 שנים שלוש למדה ברמת־גן, הדראמסי
 השנים שלוש בסוף והופיעה מישחק,
המחזור. בהצגת
 שם, אותה ראה מישהו לוהטים. מים
 עברה והיא האוהל לתיאטרון עליה המליץ

 ומכאן מולייר. של לקמצן ישר מבית־הספר
 במאי קצרה. היתר, כבר לקולנוע הדרך
 את לראות הלך המאירי, יעקב במיס להט

 לה לתת והחליט עירית את ראה ההצגה,
בסרטו. הראשי התפקיד את

 טובים, בת נערה, של תפקיד ממלאת היא
 מצידו המאוהב פשוט, בדייג המתאהבת

לבחור. במי יודע ואינו בכינרת
 משם? תגיע היא ולאן שם, אותה יראה מי

פתרונות! לאלוהים

סרטים
חיוכים

 (בן־יהודח,אחד מספר פוצח־קופות
 משעשע דה־פינם לואי צרפת) תל־אביב;

 שאינם שודדים שני על בקומדיה כרגיל,
המוד ולבאנקים לקופות להסתגל מצליחים

 סבאל), (דני קטנה לוליטה עם ויחד רניים,
)28 בעמוד (המשך
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הים על-פני מחליקה
בו טתחוט מבלי על-נניך מחליק
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המובחר הגלוח כסכין
ז

 הדיסבנסר כי ובוכוכלת כפולה הנאתך
אונה אותו נופונתות כבוווויק לד בדטבועו
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מההצגה כה עד נהנו איש 40,000
מפעל־הפיס תל־אביב 9.4 ג׳ יום לוד ״אורלי״, 3,.
 ״דגוך אשדוד 10.4 ד יום ״אהל־שם״ תל־אביב, 4,.
״תפארת״ ראשל״צ 11.4 ה׳ יום ״ניצך קרית־ים 5).

ה בניני ירושלים, 13.4 מוצ״חג ״קסם״ רמת־גן 6.4
הקטן) (האולם אומה 9.15—7.00 הצגות ב

8.30 שעה ״קול״ תל־חנן 8.4
 יפנו: בהצגה המעונייגים מוסדות

31688 טלפון ,5 הגליל רחוב תל־אביב, ,׳עתיד״,

מדליה משה
פנים בעיצוב יעוץ
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עגודות כל ביצוע

צבע *
סיד *
פלסטיק *
טפטים *
כללי שיפוץ *
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