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פריים. ליאת מימין: בתצלום ידידיו.

תיאטרז?
נוסח

איטליה
 נדיר מיצרך הוא איטלקי יבוא יין

 דלי־ התיאטרוגים של במסיבות
 הפתעה זו היתה לכן בישראל. התקציב

 התיאטרון במסיבת כאשר נעימה
 העונה, פתיחת לרגל ולנוער, לילדים

 של התרבותי הנספח עימו הביא
 דימאורו, הפרופסור איטליה, שגרירות

אר׳ן־הולדתו. מתוצרת ארגזי־בקבוקים

 הפיצות, כולל הכיבוד, יתר את
תר השולחן, על נחתו בטרם שנחטפו

ישראלית. חברה מה
 איטלקי, בסיגנון היתה המסיבה

 שח־ שני של בארץ ביקורם לכבור
 כאן שביימו איטלקיים, קנים־בימאים

 בודד גג על שניים המחזה את
וקרהו). (רובינזון

 בישראל, התיאטרון מיוצרי רבים
 מחזאים, מוסיקאים, בימאים, שחקנים,

 חלל את מילאו מבקרים וגם תפאורנים
 נערכה שם נווה־צדק, תיאטרון חצר

המסיבה.
 ומוטי דרורי יואל השחקנים

 מפני בהיעדרם בלטו שימשוביץ
 עם רק להצגה: בהכנות עסוקים שהיו
 והפגינו לבימה, עלו הם הערב סיום

 מהאורחים למדו מה כל לעיני
האיטלקים.

 וקיבל שלו, החדשה המיסעדה בפתח עמד
 אורחיו, מאות את ובידידות אישי באופן

לגרמניה. המריא הפתיחה למחרת בפיו.
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למיזרח־הרחוק. מטעות לנהל נוהג הוא בחודשי״הקיץ שוחט.
 זילברמן כרמלה הפעם, הקלאב. אורחי

היתה. לא
מו הסוגים: מכל היו היה? כן מי

 ומישפטנים, רופאים ושחקנים, סיקאים
 יפים הרבה ועוד וסופרים, דוגמניות

 של ידידיו ומוכשרים, עשירים ויפות,
ידידיו. של וידידיהם כץ מנפרד

וב בעדינות הילכו, בין,האורחים
 מלוכסני־עי־ מלצרים סינית, יסודיות

 ממטעמי עמוסים מגשים ובידיהם ניים,
 מגשי אזל. לא והמלאי המיטבח.

 החברים, בין עברו הלבן היין כוסיות
 בשפע, היה מזה וגם לברך, שבאו

הרף. ללא ומתחדש הולך והמלאי
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מאוהבת!" אני ״שבו עזי, ובעל, בת מגדלת היא בינתיים דראמה.




