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!״לשטויות מצב-רוח אין
 של משכורות משלמים ״שם טיפאני: החדש היוקרה

 ברוטו, לירות 600 עד 500 משלם אני לחודש. נטו
 העובד הצוות איש. חמישה־שישה של מצומצם וות

 לפני דיברתי מזה. גדול יותר הרבה הוא טיפאני
 הם המקום בשביל דירה שכר רק שם. הבעלים עם
 בערב, מבקרים 200 להם אין אם לשנה. ל״י אלף אה

 שלא שלהם, הראשוניות ההוצאות את לכסות ווגלים
להרוויח.״ להתחיל

מתחרה
חדש

 טוב ויום יותר טוב יום לנו ״יש מאנדיס. טל!
 בוכה אינו הוא המקום. מבעלי שאולי, טדי אומר ״

כ בוודאות לקבוע אי־אפשר לדבריו, המצב. על דנן
 בדיסקוטק המבקרים האורחים במספר רצינית ידה

 את שימלאו לתיירים הקיץ, לחודשי מצפה הוא גם 1
 אין זאת, עם יחד שנה. בכל המצב, את משנים ם

בדיסקוטק גם ריקים שולחנות של רציני מספר

 לטיפאני כי נמרצות מכחישים דיסקוטקי־היוקרה ̂י
 קשה זאת, למרות מבקריהם. במספר התלולה לירידה

 הדיס־ כי נכון. דווקא שזה מסויימת במידה להבחין
 אורחים, 600 ברווחה להכיל המסוגל והמפואר, נק
יח־ יותר, מלא הוא האחרים. בדיסקוטקים ברורה ה

:: המוראל להרמת ייבוא
צרפתיה היא ברטון לה שמיט מריאנג׳ בתליאביב. לטיפאני ספרד

ב העשירים הקרקעות מבעלי אחד ברטון, דה לרוזן נכדה ,24 בת
ה שתי חסרת־כל. אפריקאית היא פומבה ארית בנורמנדי. יותר

כלל, רעותה את האחת עוזבות לא ונפש, בלב ידידות הן נערות

הלילה לקראת וה ! ן א ר הוחתמה בספרד, טיפאני סוכני על־ידי נתגלתה החטובה אדית ו
■' י1 י • י מנס־ כאן, לילה. יצור היא גוגו כנערת שנים. לחמש חוזה על י י י י י

ח אוגרת בשמש, זזפת4 רבה. בכמות אנרגיה הוצאת ממנה דורשת עבודתה לה. המחכה לליל־העמל נו

 רבים, מבקרים שישי. בערבי וגם חול בערבי גם :זרים,
ב באחרונה נראים אחרים, בדיסקוטקים כה עד ־יבקר

 הוצאותיו כי קובע הוא כאשר פואד חזון צודק זפק
 הדיסקוטקים. בשאר מאשר יותר גדולות טיפאני קוטק

 אורחים אליו מושך שהוא רבות, מני אחת הסיבה, !
והולכת. נוברת

 בדיסקוטק־יוקרה יושבים שהם רושם מקבלים הם יני
 תמיד מושכת כידוע, ותוצרת־חוץ, — מחוץ־לארץ ':יי

מקומית. חורה
 טיפאני דיסקוטק של המשיכה בכוח נוסף מרכזי

הערומות האוריגינליות, הגוגו נערות הן המרכזית, יה

1

 השבוע רק מאירופה. המיובאות למחצה,
שב מטיפאני ישר נוספות, שתיים הגיעו
 שעבדו המקוריות לארבע בנוסף וזה, ספרד.
 המיקצועית לאוזירה פתיחתו. מאז במקום

 המושמעים תקליטי־המחתרת גם מוסיפים
 הנראה גראציה, פייר ז׳אן והדיסכוהן שם

 מחשב המפעיל אלקטרוניקה כטכנאי יותר
תקליטים. מחליף מאשר

למ היום, אפילו מצליחים, יחד אלה כל
קהל. עדיין שוך

ב הנוכחי המצב אם — לראות רק נותר
מתי. עד — יימשך תעלה

ההשק בטיפאני. פעולה בשעת מריאנג׳בקושי ב״טיפאני״, גם
נזחו״ל גוגו נערות בהבאת הגדולות עות

אחרים. נזלדיסקוטקים יותר קהל למשוך עדיין מצליחות אירופית, אווירה למקום המשוות
י 21•


