
את לשעשע הוזעקו מבריטזיה וחשפניות־ייבוא עצרות וקחיות־בטו

י האוס חש נ חידודה
 היש־ המישלחת ראשי שמעו אשר \■*
 ביום הוזמנו אליה המסיבה כי ראלית ~

 מסיבה תהיה לא שעבר, בשבוע הרביעי
 רישמיים לנציגים הראויה כזו מכופתרת,

לבוא. סירבו הם ממשלה, של
המסי את שאירגנו המצריים, המארחים

 מנה־ של הבריכה שפת על הסוערת בה
 באמת זו כי בתחילה האמינו לא האוס,
 הישראלית. המישלחת להיעדרות הסיבה
מ אחד אמר מבגין,״ דחוף שדר ״הגיע

 לא הישראלים ״ובגללו המסיבה, מארגני
לחאפלה.״ באו

 בן־אלי- אליהו הד״ר כאשר למחרת, רק
 והיו הפרטים, פרטי את שמעו וחבריו שר

הח כי הבינו המסיבה, על רבים פרטים
 בריכת ואמנם, ממש. של הילולה מיצו

 הערב באותו ראתה האום סנה של השחייה
מסיפורי הלקוחים כאלה :מעורבים מראות

- | ו |1ה סי אנציו הפעי הגנרל ]
 נערכה לכבודו אשר לאסוו, |11ו111 !
 במנה וריקודי־הבטן החשפניות מסיבת גן
 .30ה־ נישואיו ליום עוגה פורס האום, 1
1-

 סולו רקדה קצרה, שחורה פרווה לבושה
 אחר-כך הקהל. תשואות לקול בעלה עם

 יחד זללה השולחן, ליד לבעלה נצמדה
 שנאפתה המיוחדת עוגת־הקרם מנתחי עמו

חגיגי. בטכס להם והוגשה עבורם
 הערב של האמיתיים הכוכבים אולם

 של שלמה סידרה כוכבות. בעצם היו
 פרצו אשר חשופות־חזה, סטריפטיז נערות
כש סוערים בריקודים המאולתרת לבמה
גבוהים. ומגפיים בגד־ים מחצית רק לגופו
 באותו היחידות הבדרניות היו לא הן
 על בסך הופיעו ואחריהן לפניהן ערב.

פולק ולהקת מצריות רקדניות־בטן הבמה
 ריקודי- את הזכירו שריקודיה מצרית לור
 למדינה. הראשונות בשנים הישראליים העם

 ונים- !״״הרהו צעקו המצריים העם רקדני
 בריקודים כמו בדיוק קפאפ במקלות נפו

 לעשות הצדקה היתד, להם אבל הישראליים.
 השרים אוטנטיים, רועים יש במצרים זאת.
עדריהם. רעיית תוך

 כמובן תפסה תשומת־הלב עיקר את אולם
הז שהופעתה הבריטית, החשפניות להקת
ה במועדוני־הלילה דומים מופעים כירה

יפואים.
המסיבה חתן לכבוד כוסית השקת בין

בתו מזרחי, הדר בעלי ולילה, לילה אלף
במו כמו חשופים, חזות של קורטוב ספת
שבלונדון. סוהו ברובע סטריפטיז עדון

 לחגי- הסיבה מה איש ידע לא תחילה
ש לאחר אולם כמובן. השלום, מלבד גה.

 הודיע התחממה, הבריכה סביב האווירה
 של לאמיתו כונסה, המסיבה כי הערב מנחה
 ה- של 30ה־ הנישואין יום לכבוד דבר,

 כתיקנם שבימים מי סילאסוו. אנצו גנראל
התי במזרח האו״ם חיל כמפקד משמש

לוועי האו״ם מישלחת ראש — ועתה כון,
קאהיר. דת

מי בלט  לאו
כפיצוי —

 בן־אלישר יודעים היו לו כי ספל! ין
למסיבה, האמיתית הסיבה על וחבריו

בל גם אך סילאסוו. עם לחגוג באים היו
 אחרים, רבים חוגגים במקום היו עדיהם

 אלפרד האמריקאי, שר־החוץ עוזר כמו
 טאהר המצרי והגנראל ומזכירתו, אתרתון
סילאסוו. הזוג בני וכמובן, מגדוב.

כשהיא למסיבה הגיעה סילאסוו הגברת

 על רוקדת פייפי, המפורסמת המצרית הבטן רקדניתונ״ני שמפניה
סי־ במיזרח־התיכון, האו״ם כוח מפקד של שולחנו

בפעולה. הבריטיות החשפניות :למטה גביע. מאותו שמפניה איתו ששתתה אחרי לאסוו,


