
ה3ה־ג יום־הולדתה את  אתי חגג
 וזמרים קרובים ידידים בחברת !צבר

בעבר. הופיעה שבהם מהרכבים

עוק אינה לשמה שבניגוד — אתי
הקר את החלה — דוקרת ואינה צת

אחרי פיקוד־מרכז. בלהקת יירה

בחתו ושרה באופרה רקרה השיחרור
 של הליווי בלהקת השתתפה נות,

 ובה־ בלהקת־קסם היתה כהן, יזהר
 היא אלה בימים חוזרות. להקות

מופי בתקליט־שדרים, שיר מקליטה
 ועובדת הקטנה בתל־אביב עה

סגור. במעגל טלוויזיה כקריינית

 עם יגיל, גדי של ליום־ההולדת בא יה
 וזוהר גוברניק זוהר. ריבקה הזמרת יה,

בארץ. המחודשת הופעתה לרגל כתבה
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עקרת־בית. בן־שאול, מתי אחותה, את מחבקת היא בתצלום שמח.

הריי!רה
יהירות 7 ברי

בי במוסקווה, הבימה מוותיקיצמח נימי
ברחוב האי הצגת״הילדים מאי

שם מארצות״הברית, שנתיים לפני לארץ חזר יפורים,

 למד שבפיו הרהוטה העברית את שנים. עשרות עבד
 בתצלום בן״סירה. יענק׳לה לידו: שנה. 80 לפני במוסקווה,

בנטוב. ועדי איילי יעקב ספיר, עדה ההצגה שחקני מימין:

 את לפגוש מאוד נרגשת היתה הוותיקה
 זוהר. ריבקה מסמים ונגמלה שהתמכרה

הבמה. על עוד להיפגש והבטיחו לזו זו ן

נוות אוונה
לרמות, אפשר

לש וביקשה במסיבה הילדים בין הסתובבה
 אי- ״ילדים שראו. ההצגה על ביקורת מוע

איכות." הצגות להם לתת צריך ״לכן להט, שלמה לה אמר

 תל־ עיריית ראש להט, שלמה
 ומייד התיאטרון לאולם נכנס אביב,
 שביקשו עדת־ילדים על־ידי הוקף

 אני?״ מי יודעים ״אתם אוטוגרפים.
 צ׳יץ'!" אתה ״בטח, בהפתעה. שאל
במקהלה. כולם צייצו

 התיישבו עירו וילדי ראש־העיריה
 ברחוב האי בהצגה וצפו בכיסאות

 הרפתקותיו על המספרת הציפורים,
 במקום לבדו הנשאר יהודי, נער של

 היחיד, ידידו בחברת בגטו, מיסתור
לבן. עכבר הוא הלא

 כולם הוזמנו החגיגית ההצגה בתום
 — ואורחים צופים שחקנים, —

התיאטרון על-ידי שאורגנה למסיבה

ולנוער. לילדים
 מנהלת־התיאטרון, מורת, אורנה

 אולם־בית עדיין אין למוסד כי הזכירה
בקרוב!" ״בקרוב, הבטיח: וצ׳יץ׳

 ,85ה־ בן צמח בנימין הכימאי,
 העשרים בני השחקנים עם התבדח
 שכתב אורלב, אורי והסופר פלוס,

 למחזה, אותו עיבד וגם הספר את
 פנינה השחקנית עם כוסיות השיק
התי של האמנותית המנהלת גרי,

בן־נחום. עדה ועם אטרון
 היה הראשי, השחקן איילי, יעקב

למ הבאתי שלא ״חבל מעט: מוטרד
 לו עצוב בטח הלבן, העכבר את סיבה

בארגז־האביזרים!" עכשיו,
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