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 הפתיעה לידסקי, צבי עורד״הדין של הקבועה חברתו משמאל),
במיוחד. נועזים נפוחים, מיני במכנסי לבושה הגיעה כאשר כולם ת

 אנריקו הזמר יגיע כבר ״מתי
 ה־ נשמעו למסיבה?•״ אסיאס
 כשנפתחה עבר. מכל חשושים

 שמואל נראה ובפתחה דלת
לר כולם ציפו ,

 פלאטו אחריו. הנכנס את ות
 הפתעת־הערב: את שהבטיח וא

 אנריקו המפורסם הזמר
 מלכת- בלווי נכנם פלאטו

 דני לשעבר, צרפת של ופי
 מיפעל בעל שהוא ובעלה, זן,
 לשניים היה בעבר מינרליים. ים
 לקוחותיהם שעם בפריס, אופנה ת

 אל- ואנוור אל־סאדאת ג׳יהאן
 העיר דבר,״ ״אין עצמו.

 הרא־ ההבטחה לא ״זאת ,
 ואינו פלאטו־שרון שהבטיח

 בלי גם ונשמח נסתדר קיים,
 מאוחר !•:•6' מאסיאס!״

הוא המסיבה. את פלאטו עזב תר
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 שולחן- לו שמרו שלא על נעלב
אנריקו של היעדרו כבוד

 שימחת על העיב לא מאסיאס
 קיסר, היוקרתי במועדון החוגגים

 בשיתוף הזה, העולם ערך שבו
כש הפינוי. מסיבת את המועדון,

 ראיתי למועדון, חצות בשעת הגעתי
 פתח על צובאים אנשים כמאה

 להיכנס. ומבקשים המועדון דלת
ר, כארי  יהסי-הציבור אשת מו

 שהמקום התנצלה המועדון, של
 אחרת בפעם אולי מלא, כבר
ס להי סוף־סוף כשהצלחתי • •
 מוסיקת פני את קידמה פנימה, דחס

 במיטב הלבושים אנשים דיסקו,
ב שולט כשהמיני מחלצותיהם,

 בגבינות כובדו האורחים כיפה.
 והשמפניה מארוקאיים, ובסיגרים

רחבת על כמים זרמה
היהלומנים את זיהיתי הריקודים

הפיגו• ססיבת

 הכדורסל שחקן גם בלט מעלה
 ארל תל־אביב, מכבי של המפורסם

 מאוד נהנה שנראה ויליאמס,
 החדשה, חברתו של מחברתה
 היחידי נציגה היה ארל מרלין.

 היא ערב שבאותו אחרי מכבי, של
 רמת־גן הפועל לקבוצת הפסידה
9#! נקודות 10 של בהפרש • 

 למסיבה בא פיק יקה3צ הזמר
 מירית העיתונאית אשתו, בחברת

 הוא שאין על והתנצל שם־אור,
 גבוה חום לו יש כי לרקוד יכול

$ •  אף החליף לא פיק צביקה •
 בעבר פלאטו־שרון. עם אחת מילה
 פירסום חוזה פלאטו־שרון לו הציע

הס והעניין הפוליטית, לתנועתו
 •##1 מישפטית בתביעה תיים

 בקבוצה הבחנתי פינתי בשולחן
 עליז מצב־רוח הפגינה שלא שקטה

 מושב מפוני שם ישבו במיוחד.
 את ביניהם זיהיתי נאות-סיני.

המיכבסה מנהל אלימלך, שלום

 בעוגת ג׳קסון פיני המפונה חברו את המאכיל סיני,
 מחזיק באמצע סבג• יורם מימין בהם צופה הפינוי.

״קיסר". מועדון מבעלי בן־אהרון אהרל׳ה העוגה, את

 שפר, וחיים קליינמן ליאון
 מ־ חכמי, יוסי מישפחת ואת

• הישראלי הפניקס # #  בפינת !
 ׳מלין, יקי את זיהיתי המועדון

 על בארץ. אליטליה חברת מנהל
 איציק השתולל הריקודים רחבת

# צי״ם חשב נוכיק, #ו #ו  את •
 אכי במסיבה ייצג הכדורגל עולם
 של הכפור מן אלינו שחזר כהן,

 המקסימה אשתו עם יחד ליברפול,
 סעד רעב, שהגיע אבי, דפנה.

 ויצא ובסטייקים בסיגרים ליבו את
 לא יודע שהוא מסתבר לרקוד.

 גם שהוא אלא בכדור, לבעוט רק
• מצויץ רקדן • ו משיכמו •
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נאות־ ישוב ממפוני (משמאל) חכים ג׳רי אמר רה,״


