
שמי דניאלה מאתבלונים
 התיאטרליות החוויות אחת ■

 לשחקנית הזכורה המעניינות
 תקופת היא סלידל עדנה

 המיסחרי בתיאטרון הופעתה
 אן מיזרחי. עליזה בתפקיד

 הופיעה שהיא למרות לטענתה,
 זיהה לא הקהל הצגות, במאות
 מלבישתה את אם כי אותה

 הצגה כל בתום ויקטוריה.
 לצאת ממהרת ויקטוריה היתה

 לפלידל שהמתין הקהל החוצה.
 היה חתימות, ממנה לקבל כדי

 היאיהיא שוויקטוריה בטוח 41
 היתה ויקטוריה מיזרחי. עליזה
 כאשר וחותמת. ברצון נענית
 לא כבר איש פלידל, יוצא היתה

לה. ממתין היה

 היא מיטבח. מיטה - מיטבה
 מאונס, שלו שגרירה הפכה גם

 דורון קיבלה השבוע בארץ.
 בארצות־ מעמיתתה מיכתב
ה .0ונ0םר אסטל הברית
 כאשר בברודווי כיכבו שתיים

 חייה במחזה שם הופיעה דורון
 משחקת כיום פרנק. אנה של

 האמריקאית הגירסה את פרסונס
 לבכורה פו. של מחזהו של

 לא הם אן פו, בני־הזוג הוזמנו
 של התעופה בנמל שכן, הגיעו,

 להיכנס להם התירו לא ניו־יורק
 רדיקאליות בתנועות עברם בשל

 במיב־ סיפרה פרסונס באיטליה.
 את הסעירה שהפרשה תבה,
האמריקאי. התיאטרון עולם
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 התמרדו שם לכניסה, בסמוך עמד קופמן, לחתונת שבא מרידור,
ראומה. אשתו, בלווית לחתונה שבא וייצמן, עזר סביב רבים

 והציפו אליו שפנו האורחים עם הזמן כל ודיבר לרגע ישב לא וייצמן ■4
עסקיו. מצליחים ואיך לפוליטיקה ישוב מתי כמו בשאלות אותו

 ח״כ ערכו סוכות בחג ■
ראש שיטרית, מאיר חרות,

 ואשתו יבנה המקומית המועצה
 לשכן פרידה מסיבת רותי
 אבן, (.ג׳קי״) יעקב שלהם,

 לשנתיים היוצא (מיל׳) אלוף
כקונ יכהן שם ללוס־אנג׳לס,

ש אבן, במקום. ישראל סול
 היה האחרון הצבאי תפקידו
 לאומי לביטחון המיכללה מפקד

 על־ידי בעבר שוכנע צה״ל, של
 ביבנה. ולגור לבוא שיטרית
 לאלוף, הח״כ העניק במסיבה
 מדיו, את פשט בוקר שבאותו

 צילום־אוויר — מקורית מתנה
 של ביתו גם ניראה בו יבנה, של

 מצירו ניצב אבן של ביתו אבן.
 מצירו שיטרית. בית של האחד
 ראשי, רפואה קצין מתגורר השני
 בא הוא שאף רווח, משה הד״ר

למסיבה.

 שלו. והבעיות אחד כל ■
 השד־ של בנה מיכאלי, גיורא

 מיב־ ריבקה והשחקנית, רית
 מודיעץ על אחראי הוא אלי,
 עבודתו בתוקף בשדודדב. טייס
 אנשים מאות עם במגע בא הוא

 מ־סססו יותר זוכר הוא וחברות.
 ולדבריו בעל־פה, טלפון מיספרי

 יותר, לזכור לא מאמץ עושה הוא
 עבודתו. על מקשה שזה מפני

מש לא שמיכאלי לציין מיותר
שנמצא בספר־הטלפונים תמש

בחדרו.

 שהשחקנית בכך די לא ■
 הצגת־יחיד מעלה דורון דינה

ה המחזאי על־ידי שנכתבה
מיטה ואשתו, פו דריו איטלקי

השבוע ,פסוק
 הכהן, מנחם הרב •
התישעה: קבוצת חבר

 רק תהיה לא שתוצג ״הממשלה
 צרה תהיה זו צרה. ממשלה
צרורה.'

בתול ״לראשונה הנ״ל: •
 ממשלה תקום הקואליציה דות
 בורג עם(יוסף) אך המפד״ל בלי

המר.״ ומבולון)
 סו־ יהושע המחזאי •
 עמנואל התנחלות בין ״מה בול:
 שתיהן — עמנואל? לסרט

 האימרה את מוכיחות
 של עניין היא ,פורנוגרפיה
גיאוגרפיה׳.״

רו שלום העיתונאי •
 בדמוקרטיות, ״מקובל זנפלד:
 נהנים ממשלתיים שדוברים

 חוסר־אמון של סבירה מדרגה
 מתעוררת הבעיה האזרחים. מצד

 גם אמון לתת חדל הציבור כאשר
הדוברים.״ של בשקריהם

 תומר־ יגאל האמן •
 גדולה, אהבה יש ״אם קין:

 אהבת זאת — לנצח אהבת־אמת
עוז." עמוס אל עוז עמוס
 על יב״י, המשורר •

 ד ״ממילחמה הכלכלי: המשבר
פוחתים." חיינו פיחות
בשוק דוכן בעל •

הודה, קשי שהרגיע מחנדדי
 מסביב הדוחק כי דאגה אשר שה

 בשוק, סייר אשר שרון, לאריאל
 להניח הזדמנות לשמש יכול

 אין תדאגי, ״אל חבלה: מיטען
 את חיסל אריק ערבים. יותר

כולם!״


