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 על סובול הילך מכך נרגש ■
 ולא החיפאי התיאטרון בימת
 הבימה. לקצה הגיע שהוא הבחין
 ונשרט קלות נחבט נפל, סובול
 התרגש, לא הוא אך עינו. מעל
 שממול לבית־המרקחת מיהר

פיצעו את וחבש לתיאטרון

 מחירו מה לבדוק החליטה היא
 רעש נשמע ממש שנייה ובאותה

 חושבת לא ״אני בחוץ. נורא
 חושבת אני הכוכבים. הם שאלה
 אחרי־כן אמרה הגורל,״ שזהו

 בקלפים, קוראת גם שהיא תמיר,
ובכתב־היד. בכף־היד
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 כשראה הוזמן. שאליה במסיבה רקד אמדורסקי אמיתי. אקדח "
הזמן!״ כל לא רגע, ״הי קרא: לריקוד, בת־זוגו עם אותו שמצלמים

בעצמו.
 פרס (.יוני״! יונתן ■

 בדירה לאחרונה ער התגורר
 פצוע לצד ברמת־השרון שכורה

 מיכה המפורסם צה״ל
עינו. את שאיבד שולדינר,

אחרת לדירה יוני עקר עתה
יתגורר הוא שבה ברמת־השרון, ^
* ימשיך הוא היום בשעת בגפו. י

בגננות. לעסוק

 פניהם האירו הכוכבים ■
תמיר. מרים לאסטרולוגית

 מפקד של הראשונה אשתו
 תל־אביב, מחוז מישטרת
תורגמן, (,תורגי״> אברהם

 נורו שבו ביום בירושלים שהתה
 יום מדי העיר. במרכז היריות

בבירה, לקוחות מקבלת היא שני
שם; לבוא הקדימה שהיא ומכיוון

תמרוקים לחנות נכנסה היא —
ג׳ורג. והמלך־ יפו הרחובות בקרן

 עמוסת לצאת עמדה כבר כאשר
חדש. בשפתון הבחינה חבילות

השבוע פסוקי
 יצחק העבודה ח״ב •
 שוויתר אהרי נבון, ליצחק רבין

 כמתמודד ״אני ההתמודדות: על
 לא חסכת לך, אומר מיקצועי

עוגמת־נפש." מעט
 צבי התחיה, ח״ם •

 יכולים אנחנו ״איך שילוח:
 להצביע שלנו לבוחרים לקרוא

 לה שיש ימנית, ממשלה עבור
שמאליות." ידיים שתי

 הכהן: מנחם הרב •
 בארצות־הברית, כמו ״בישראל,

 הגדולות המיפלגות שתי
היהודי.״ הקול על נאבקות

פיק: צביקה הזמר •
 לא עדות־המיזרח בני ״לדעתי,

 מקופח מישהו כבר אם מקופחים.
 אני הפולנים. אלה הזו, במדינה

 האשכנזים. את שמקפחים חושב
הזו." בארץ מיעוט אנחנו

שמי דניאלה מאת

בשיחה. תל״אביב, מישסרת מפקד תורגמן, אברהם ניצב
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