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 ביותר העליזים האורחים מן אחד
 מלקוטינסקי, מריו היה במסיבה

 אמריקה עולי התאחדות יושב־ראש
הפ לא מלקוטינסקי הלאטינית.

 תום עד לרגע, לא גם לרקוד, סיק
• המסיבה •׳ !• המסי של החתיכה ו

 עיני. עזי ספק, ללא היתה, בה
האח אורחי־המסיבה כל לעומת

 בגדיהם מיטב את שלבשו רים,
 שהיתר■ מי עזי, באה זה, בערב
 עיני, מנחם השחקן של אשתו

 כלל. לא־מהודר יומיומי, בלבוש
 ידידה עם יחד למסיבה באה עזי

הפ במישרד העובד קליד, דוכי
הופעו־ את שיזם הוא קליד קות.

מנדו ג״ו
במסיבת.

המשק מן נהנה
ש הברזיליים אות

הגג. בירכתי עמד הערב במשך
 המורכב למשקה דייאן. שותהקוקדדוקו

ו רום דובדבנים, אננס, מבננות,
פירות. של מתוק טעם אחרים אלכוהוליים משקאות

 בשנות לאמריקה, שהביא שון
 היה הבוסה־נובה, מיקצב את

 מנדז סרג׳יו הבראזילי,
 היום אומרים). הם מה
 להקתו ס ע יחד בארץ מנדז

 את ווגג והשבוע ,88 ל
 בית־מלון של גגו על כאן

 המדוברת הלשון ׳•!•!• יבי
 ה־ השפה היתה במסיבה

 ניג- בוור־חיל להקת לית•
 ברא- מיקצבים האורחים ני

 כאי- התלבשו והמלצריות
הקר של בשיאו נמצאות

 ציב־ סרטים דה־ז׳נירו, בריו נבל
וגופן ראשן על עוניים

•1• בארץ מנדז סרג׳יו של תיו ! • 
 בחסות שנערכה המסיבה, אורחי

 מריס, וסקו הבראזילי, השגריר
 ה־ והמשקאות המאכלים מן נהנו

 ותוך להם, שהוגשו בראזיליים
הסי כל התרוקנו ספורות דקות
 עסוקים היו הבאר עובדי רים.

הגי והמלצריות הערב, כל במשך
רי כדי תוך המשקאות את שו

• קוד •׳ !•  בין שבלטו שניים י
 היפה, הכושית היו האורחים
 של בלהקתו זמרת שהיא דייאן,
הכושי והמתופף מנדז, סרג׳יו
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הזמן.״ לפני שעתיים לנוא לי להגיד צריך ותמיד לא-דייקנית,

 והלהיבו הרוקדים אל הצטרפו כך כסאד על התנועו השניים רוני.
בתנועות־הריקוד כולם את ואחר־ דקות׳ כמה במשך תיהם

הוא להצטלם. אוהב אינו איינשטיין אריק
במשך הצלמים. מן בבריחה עסוק היה • * • * י #

במסיבה. שהוגשו המשקאות בל את איינשטיין אריק טעם הערב


