
דוחה אח לחדש וןבניס מחדש אותה ם
 במיוחד שהובאו נושנים פרנקלין ותנורי
 חמשרים מהאביזרים חלק רק הם מחו״ל,
המצ -שלו, המיוחדת האווירה את במקום

הקטנה. תל־אביב השם את דיקה
 הרגישו הפתיחה -שבחגיגת פלא זה אין

 כמו וותיקיה העיר פרנסי עצמם את
 השלא־ זמרת שהיתר, פירון, ייובה בבית,
 -שרה הארבעים, שנות ראשית גדים

 קלצ׳קין רפאל של לצידם בהתלהבות
 את שהלהיבו הקשישים, בהרב ■ומנשקה

 שם הטיילת, על שהיו בבתי־הקפד, העם
הנגב. ובערבות יבוא יום האמיני שרו

 הפתיחה את שכיבדה רובינא, חנה
 שהיא במכונית למקום והובאה בנוכחותה

 נחת, מרוב התמוגגה כמעט, גילה בת
 (״צ'יצ״׳) שלמה וראש־העיר, ירקוני כ-שיפה

העליזה. החגיגה על ניצחו להט,
המיס* של שמה נקבע בטרם זה, בשלב

בשם קרויה היא הקטנה, כתל־אביב עדה

נזאנדי שר
 הסוכריות (חנות סטור קאנדי מאודי הזמני

 דיים- מאנדי של שמה על מאגדי), של
ממקו בכמה המוצנח ששמה דייוים־שאולי,

 כבר מהווה בעיר, והאירוח הבילוי מות
 שאולי, רפי איש־העסקים להצלחה. סגולה
 להפוך התכנית מאחרי החיה הרוח שהוא

 של הבילויים למרכז כולו האיזוד את
 המקום שמאחרי האיש גם הוא העיר,

הפעלתו. על והמנצח הזה
 גם המקום יהיה תוכניותיו, יתגשמו אם
 יוכלו כשהסועדים ג׳אנק, לקניית מרכז

 המשמשים הישגים מהאביזרים חלק לרכוש
 יופצו הארוחה בשעת המקום. לקישוט
 30 מלפני ישנים, עיתונים העתקי ביניהם

 במקום יקום אפילו ואולי ויותר, שנה
 הפרלמנט מסורת את שיחדש פרלמנט,

חיים. ששבק כסית, -של הישן
 אמה אחוזת־בית, של באסיפת־היסוד

שב לפני שנערכה תל־אביב, של הורתה
 וייס אריה עקיבא השען נשא שנה, עים
 תל-אביב של הפרוגרמטי״ ״הנאום את

 עירוני מרכזי לייסד ״מטרתנו :והכריז
 ערוך שיהיה לבריאות, טוב במקום עברי,

 ההיגיינה, הוקי פי ועל בתכליודהיופי
 בתי שאצל והחלאה הרפש שבמקום באופן

טוב״״ ואוויר גנים בין מנוחה נמצא יפו,
 מתחיל משהו אבל באיחור, קצת אולי

הזה. בכיוון לזוז
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ן ף1ך י _1| תל־אביב בסיגנון החדש בית־האוכל של מפעילו שאולי, רפי | לוח־בטון. על ירקוני יפה של כף־ידה חותם את מטביע הקטנה, י
במקום, בביקורה זו, בצורה כף־ידה טביעת תשאיר מפורסמת אישיות שכל היא התוכנית

 שהפכה התיסרוקות, מעצבת בביוף,
היפה־ משפע אחת רק היתה בלונדית,

 החגי־ הפתיחה ערב את שקישטו ונערות־הזוהר
חיי־הלילה. פרחו שבהם הימים את והזכירו

1*
 התיאטרון של הראשונה הגברת רובינא, חנה

 המוסד פתיחת את בנוכחותה כיבדה הישראלי,
 גילה, בת במכונית במייוחד, למקום הובאה !יא

!■ סתר שלמה : צידס ראש־העיר. לידה ־
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