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ומתי לאו הולר מי — בתל־אביב לפליטה עוד נותר מה נראה בואו בינתיים אר שלים.

שחף עם תבטיח :,ג׳ק

ג׳קי אצל :חפר חיים אלירן, רן הדר, ירדנה
 שבוע כבר מסתובב מג׳קי רונן רג׳׳,
שי מחוסר אדומות יעיניר ועייף, חיוור

 נסגרו, והאורדוס שנזנד״ס שמאז כיוון נה׳
 רק לא אצלו לאכול הרעבה הבוהימד, באה

 הקטנות בשעות גם אלא כרגיל, בצהריים,
הלילה. של

 מ־ וגברי פולי את שם למצוא תוכלו
לשוואר הקנטטה על חזרה אחרי הגששים,

 שייקה, איפה ששואל מי לבל שלהם. מה
 הלך ששייקה פולי מספר השלישי, הגשש
 ממכסיקו. החדשה לאשתו קנטטה לזמר

 רק שייקר, אוכל שהתחתן, מאז ובכלל,
בבית. — מכסיקני אוכל

בחו כבר נמצאת בנאי גברי של אשתו
 קנטטות לו גם ישירו מעט עוד התשיעי. דש

בבית.

 יד על מוזפשים אלירן וירן חפר חיים
ה הגל בסיגנון לתובנית־יחיד חומר הדלפק

 מוכנות מנגינות יש לרן באירופה. חדש
מחו״ל. עוד

יפה כמה מאכיל תורג׳מן מרקו האמרגן
באבטיח. פיות

 כל נעצרת הכביש, באמצע ג׳קי, מול
 ממנה מציץ סקרני ראש ואיזה מכונית, רגע

לחברה. משהו להגיד או ישנו, מי לראות
הסל נגמרים בוקר לפנתו שתיים בשעה

 וסם האבטיח גם נגמר וחצי בשתיים טים.
 להחליף הולך ג׳קי, של שותפו אבנרי,
העשירית. בפעם חולצה

 ושמספיק זה, שזהו מחליט ג׳קי בשלוש
 ככה המכונית. אל דרכו ומשדך להיום, לו
פורחים. כשהעסקים זה

הצח נאורו אניב: ומה
 דווקא צח אוויר לנשום שאוהבים אלה

 בדיסקוטק זאת עושים בלילה, שישי ביום
רמת־אביב. במלון יאנוש, של

גדולות, בקבוצות יושבים הטבע חובבי
 ומתלוצצים שלו, החברה יד על אחד כל

ה להם כשנגמו־ות השולחנות. בין בצוותא

 וחוזר קצת, לרקוד הולכים הם בדיחות,
להם. וחס להם וטוב חלילה,

הז של הופעתה עם לשיאו מגיע הערב
ש ואחרי הקהל. חביבת אדרי, גילח מרת
 ארבע־מאות כל הולכים לשיר, גומרת היא

 לים להגיע להספיק כדי לישון, הצעירים
בבוקר.

מוקדם גומרים :ברמת־אביב שישי יום

בינלאומי הסוס: הרי

בדיסקוטק הם גם :סיגבהאן והזוג אבן הזוג

 הש־ הגוגו נערות את שרואה מי
ה הארי בדיסקוטק רוקדות בדיות

 לא זה הסום שהארי מייד מבין סוס,
 בולטת דוגמה גם אלא דיסקוטק. רק

וישראל. שבדיה בין לשיתוף־פעולה
 סיגבהאן, מר השבדי, השגריר

 סוזי אשתו ואת אבן אבא את פגש
 ומייד הבריטית, בשגרירות במסיבה

 הנ״ל. שיתוף־הפעולה על להם סיפר
 ולראות לבוא אותם הזמין גס הוא

מתבצע. העניין איך במו־עיניהם
 והשר לא? למה אמרה: אבן סוזי

ללחץ. נכנע
והס להם ישבו למועדון, הגיעו

 עם שרוקדות הגוגו נערות על תכלו
ההתרחשו שאר על וגם הישראלים,

 ששיתוף־ החליט שהשגריר עד יות.
 גבוה בדרג להתבצע צריך הפעולה

לר אבן הגברת את והזמין יותר,
אתו. קוד

הבינ האחווה הגיעה הערב בסוף
 כאשר בלתי־רגילים, לשיאים לאומית

 בחברת לה פיזזה השגריר של בתו
 העניק וכשבעל־הבית ישראלים, סתס

שבדי שיתוף נערת־הגוגו:המועדון. של כרטים־חבר אבן לאבא

ב״שרתון״ פצצה הראל: דליה

:0 הקסוגיו גונו
צפוף ף־ 1:כוו

 הטובים בני לוקחים בערב חמישי יום כל
 מרבד למועדון־הלילד, שלהם החברות את

 לעשות בשביל שרתון, במלון הקסמים
שבת. ערב של המסיבה לקראת הרצה

 אבל כרגיל, הקליינטים הגיעו השבוע
ק להם נשאר ובממו בערך, מרבד חצי י

הריקודים. רחבת על לזוג וחצי מרצפת צע
הראל. דליה בגלל הכל
 שהיא שמנה כך כל הראל שדליה לא

 רזה דווקא היא המקום. כל את לבד תופסת
לת לה שעזר מי פצצה. וחתיכה ובלונדית

 שמפניה הרבה ולשתות השטח כל את פוס
המיל של בניצוחו שלה, החברים כל היו

 שהשקיע זה שטראוב, וזמר השווייצי יונר
ב שייפתח טיפאני בדיסקוטק דולרים הרבה
דן. במלון קרוב

בש סרט לעשות חוזה על חתמה דליה
 מצויינת סיבה האיטלקית, הטלוויזיה ביל

 דעתו כולל הדיעות, לכל. שמפניה לשתות
 את עושה הוא שבינתיים אפילו וורנר, של
הקונקורנציה. אצל זה


