
 אשר אחרונות, ידיעות כתב רייכר, גדעוןוהשוטר העיתונאי
מי (בתמונה 'המסיבה, את עזבה נילי אשתו

שטרן. ויאיר מימין, ליבני יונתן בין המסיבה. את לפזר שבא השוטר :משמאל מין),

המישטוה שבאה עז תות ורש לרקוד לחגוג. נדי ההכנסה

 של טובה ידידההסטיקאית
ב וחתיכה מלי

מוסאיוף. נחמה הבוטיק בעלת עצמה, זכות

 הבעלים עס
ובילעדיהם

ח, גן ך{  בנבניש־ מירון ראש־־חעירי
 להם אין כי השוטרים בפני טען תי, ^

 של שורה הפטיפון. את להחרים סמכות
ה עוה״ד ובראשם מפורסמים, עורכי־דין

 מבטים שלחו בירן, שרגא הידוע ירושלמי
 של עוזרו השוטרים. לעבר מאד חוקיים

 לשם, ברוך הילל, שלמה שר־המישטרה
 יעלת־ תלוייה כתפו כשעל מהמסיבה, פרש

 דקות כמה ערב, באותו רק הכיר שאותה חן
 המישט־ בין והעימות פקודיו, שהופיעו לפני

בנם. אך נמנע מישרד־המישטרה לבין רה
 היה המצב את להציל היה שיכול מי

 (״חיליק״) יחיאל ■שר־המישפטים, של עוזרו
 מעמדו את לסכן פחד הוא אבל גוטמן,
 וסירב מלי, של אחת פרטית מסיבה בגלל

השוטרים. נגד למערכה להצטרף במופגן
 בשרשרת האחרונה רק היתה המישטרה

 אשר תקלות מלי, של במסיבה התקלות
ומוצל מעניינת רק אותה הפכו משום־מה

 של בעלה ג׳י, היתד, הראשונה יותר. חת
ל אלרגי ג׳י ניבה. המסיבה, מכלות אחת

 אחר־ כל להסתובב נאלצה מלי כלבים.
 מבורכת שכונה שהיא במלחה, הצהריים

)42 בעמוד (המשך

 יגאל שר־החוץ של יועצו ^111: *11
״ 11  כבש בראון, חיים אלון, 1 י
המשובץ. בכובע־הקסקט הבחורות לב את

 המישטרה את לשכנע כדי בארץ, חשובים
המסיבה. את לקלקל שלא

קיסלק, ניבה בארץ, היפות הצעירות אחת שהיתה מיהמיליונרית
 ושניהם ג׳י, ארצות־הברית, מעשירי אחד עם התחתנה

ג׳י. בעלה בחברת ניבה בתמונה, החדש. בביתה מלי של במסיבה החוגגים מראשי היו

(מימין), לנגוצקי מלי היא עדנה,
 חיי־החברה ומלכת המסיבה כלת

 אחרת, מלכת־מסיבות עם הנאה של צחוק צוחקת יי־ישליס, יי׳י
אורחת־כבוד היא אף שהיתה אילנה, גור. אילנה הפסלת

 הדוקטור אחיה עס יחד קודס־לכן, יומיים רק ערכה במסיבה,
 שביפו החדש היפהפה בביתה גדולה מסיבת־סילווסטר גור, דני

 אורחיה גס היו בסילווסטר אילנה של מאורחיה רבים העתיקה.
החדש. בביתה שערכה במסיבה האחרון, בליל־השבת מלי, של
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