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במסיבות להתחמם

 ה־ איש־כסית, של נגריה1מ
 והירח, הפרוטה של בצל דק1

 הוודקה והביקתה, האסם של הבירה
 תפוזים מיץ פלוס מוקדי עמום אצל

 עזרו רק ובאמ״י בפסטיבל־הילדים
לשמוח האחרים האורחים ולכל לי

׳שממי
^ • אי ה  ״

 0מ זובה
 א^ :מיסדר

איש״הסנגריה

' יי -- י ,:

 במתנה. הפסטיבל תקליט את קיבלה אף ירדנה
 זו לחגיגה תומר. נתן המהנדס חברה, יושב לצידה

ונשותיהם. הפרטיים ילדיהם עם האמנים כל באו
1' ־ 111 8 0 ־׳ 1  של המנחים מן 1־1□

ניצן. ושלמה ארזי ירדנה לילדים, הזמר פסטיבל

(״לי־ אריה הסוכנות, ראש הואהגריל על אביו
 לאגודה השייך דולצ׳ין, און״)

 שהם ארוחה לכל לבוא דואג הוא משובחים. מאכלים המעריכה
 במקום עסוקה היא בי והסביר אשתו, ללא הפעם בא דולצ׳ין מארגנים.

זו. באגודה החברים בל עונדים שאותו הסרט את ענד הוא אחר.

 במסיבה האורחות שתי הפגינו
^ 1 מאפרת מימין דיין. אסי של 11 ■1

כובע עם שבאה יקיר, זיוית והטלוויזיה הסרט

 אירי״ הסרט, של יחסי״הציבור אשת משמאל, גברי.
 שנות בסימון צמר כובע עם שבאה שיימן, נה

ופרס. רבין את קודם יום איפרה זיוית השלושים.

 ביותר המשכר המשקה זה :סית
 המפיקה הצהירה מכירה,״ סאבי

באפקה... במסיבה הון וביאה
 חשמלית ששמיכה נכון לא זה

ב האנשים את להשאיר *צליחה

 רם בקול גסים שירים לשיר יותר,
 של התופים לליווי להידלק יותר,
 מארוחת־הדגים להנות כספי, מתי
 ולתמוה הגריל אבירי מיסדר של
את שמע מי טלוויזיה, רואה מי

 ושימעון נבון יצחה של הנאומים
 העבודה, מיפלגת בוועידת פרס
 בגין מנחם אמר מה איכפת ולמי

השבוע. כל במשך
■ אדר תחיה

שמעון גלבץ?ותו

 שכתבה השיר שם זה
 ושרו וולד, יונה המשוררת

וירצברג. ואילן (משמאלה)
מוקדי, עמוס המפיק נמצאסוטים נין

סרט. אחרי סרט שמפיק
אמר. שני,״ לי מחכה ובבר סרט גומר רק ״אני

קרועות ״ם עי!
בתמיהה. החדשה תיספורתה על

 קרוליין השחקנית פקחה לרווחה
 למחמאה מאזינה היא לנגפורד,

אמרה. מוצלח,״ לא שזה ״חשבתי


