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 את אליה גררה 77 במועדון התקיימה סטולוביצקי מייק שלאי מסיבה
 ספק ללא שגנבה האורחת העיר. של יפים והפסבדו היפים כל

באנגלית. רק לדבר והקפידה מחשוף, בשמלת שבאה גולן פנינה היתה ההצגה את

והמפיקים הצייר
של יופי כוכבת למטה מטריטון.

 בחברת לתערוכתו, הומנות שחילק ליפשיץ אורי
 טומי ההקלטה אולפן ובעל שיסל צבי המפיק

קשת. ששי הזמר בעלה עם אליאן יונה צרות

להחליט קשה היה למבלי־המסיבות
 תל־אביב העיר שקועה רג זמן זה **
 ובעיקר יוצא אין עמוקה. בתרדמה ו■/
 וכך, חגיגות. ואין מסיבות אין בא, אין

 והחברה יחסי־הציבור איש הודיע כאשר
 לערוך עומד הוא כי סטולובצקי מייק

 ה־ יום־הולדתו לכבוד כדת־וכדין, מסיבה
 להשיח העיר חדלה לא שלושים־וחמישה,

 דיין ואחרונה אסי וכשהודיעו במאורע.
 עומדים עצמה שעה ובאותה יום באותו כי
 שלהם, בדירת־הגג מסיבה לערוך הם גם

 אסי של סירטם הקרנת התחלת לכבוד
 של יופי אלתר, נפתלי וידידו־שותפו דיין

ומכופלת. כפולה השימחה היתה צרות,
 ברור היה בעייה. היוותה לא החלוקה

 השישי יום את יבלו היפה הבוהימה שאנשי
 שברמת־אילן. הדיינים, של בדירת־הגג

 והפחות־ הנוצצים, אנשי־החברה ואילו
 ונערות־זוהר, נערים דוגמניות, — נוצצים

 מייק אצל יבלו אחרים, ועשירים יהלומנים
.77 במועדון

 המקומות שני נדחסו היעודה, בשעה וכך,
 אפשר ואהרונה י אס אצל חוגגים. בהמוני

 צרות, של יופי הסרט בשחקני לפגוש היה
 משה רוזן, עליזה מיכאלי, ריבקה בהם

 טליה עמרני, גבי צפיר, טוביה איש־כסית,
 יורם שלה הבעל בחברת שבאה שפירא

 עם מאוחד, שבאה אליאן ,ויונה בן־טובים,
 יורם המפיקים את וכן קשת. ששי בעלה

 לוי ארטיק הזמר את שני, ויצחק גלובוס,
 ■ואשתו זוהר אורי את עירית. אשתו בחברת

 שהצחיקו שיסל וצבי בן־זאב דורי אליה,
 וחולצה ג׳ינס במיבנסי כץ ג׳וזי דמעות, עד

 שמו־ בעלה בחברת מתקדם, ובהריון לבנה
אחרים. רבים ׳רבים ועוד קראים. ליק

 שהוקרן בסרט וחזו סיני, אוכל אכלו כולם
 היתד, מהסרט מאד שנהנתה מי מסך. על

לצחוק חדלה שלא גפן, נורית ללא־ספק
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בלונסי־אנג׳דס. אשר לביתה טסה למחרת בישראל, השבועות
הנוע

חו את לעזוב העיניים
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