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רבה. בקלות הסקוטית הקבוצה את לנצח יכולה היתה הישראלית והקבוצה מאוד רע

 אליה, הבאים לכל הפריעה רק שלא
 את שלחו והם לשכנים, גם אלא

 לגלריה שתפסיק כדי המישטרה,
 התרגשו לא האורחים המסיבה. את

 ונכנסו הכביש את חצו במיוחד,
 המקום שהוא פאב, לרוטשילדס

 החורף בלילות באים שאליו החדש
 כדי הבוהמה, אנשי כל הקרים

 בעלי ״אם !*!•6׳ קצת להתחמם
 תלויים להיות צריכים היו מיסעדה

 הם טובים, עסקים לעשות כדי בי
 לא אני הרגל. את פושטים היו

 אמר למיסעדות,״ הרבה ללכת נוהג
 המיסעדה ממנהלי לאחד ציפורי

*ס הירושלמית !•  שונאים ״אנחנו ׳
 שונאים שאתם כמו האנגלים את
הסקו אחד לי אמר הערבים,״ את

 צפרדעים קוראים הם לצרפתים טים.
 רק לדעתם, חושבים, והאמריקאים

 חושבים הם הישראלים על כסף. על
 ברחוב, רובה עם הולכים הם כי

הצ בין הערבים. את להרוג כדי
 לספר שוכחים לא הם להצהרה הרה

 הלאומי המשקה הוא הוויסקי כי
 בסדר זה בירה גם אך שלהם,
$ 1  ל־ הולכים לא אתם ״למה 6

 שאלתי ד״ האמריקאים עם קוקטייל
 ״נראה במיסעדה. פוליטיקאים כמה

השי אחרת,״ במסיבה השבוע אותם
 ל- בא כי הסביר שמואלי לי. בו

 הרבה לפני כי ריבלין של מיסעדה
 ו־ ירושלים בבית״ר שיחק שנים
 הקבוצה מעסקני אחד היה' לייזי

 לא הישראליות ״החתיכות
 הסקוטים התלוננו עלינו,״ שמות
 במקום לשתות להיטותם את ותרצו

 בתל־אביב אחרים דברים לעשות
• ו • ! נר הירושלמית המיסעדה •

 חלונות עם צוללת כמו בפנים אתה
 מאוד המקשה דבר וצרים, קטנים

 שאפשר המרהיב, בנוף להתבונן
 גבוהה. כל-כך מקומה לראות היה

 ים־ את מכאן רואים בהיר ״ביום
 המיס־ מבעלי אחד לי אמר המלח,״

$ עדה •׳ •׳  תודה נסעו, הסקוטים '
 ליד שגרים אלה וכל הביתה לאל,
 נשמו המלונות, באיזור הים,

 עזבתי ירושלים את !191€!• לרווחה
 ברחתי הלבנה הגלריה ומן שבעה,
 סוקולוב בבית לאוזני. דאגה מתוך

 יש איפה עמיתי כל אותי שואלים
 אותם שואלת ואני בעיר, מסיבה

 השבוע, כל בטלוויזיה ראו הם מה
המסיבות. בין התרוצצתי אני כאשר
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 אך למחרת, עיצומים על הכריזו
מישרד־החי־ למנכ״ל הפריע לא זה

לסעוד לבוא שמואלי, אליעזר נוך, ^

•0 גאולה אשתו, עם •׳  חצאית !
 לירות 100 עולה לגבר סקוטית

20 או דולר 200 או שטרלינג

ה זו אולי שלנו. לירות אלף
 לבשו הסקוטים כל שלא לכך סיבה

ובצעי־ בכובעים והסתפקו חצאיות

 הלבנה הגלריה •01:• בלבד פים
ל שנים שלוש חגגה בתל־אביב

כל־כך, רעשנית במסיבה קיומה

= בלבד לאמנים ילא
הסטודנטית רוקדת כשלצידה שדה״גושן, שולי האמנית רקדה הגלריה

 אמנית. שאינה אף על !גלריה, בערבים המבלה דוידוביץ, אורנה
 רגילים שבערבים אף על הבאים, כל את הלהיבה הריקודים מוסיקת

תמונות. להציג בעיקר מיועדת אלא מוסיקה הגלריה משמיעה לא


