
ניקיות
דבר זה נשיא היות יי*

 — החוק לפי מתסכל. • ן!
 מכל יותר לדעת הנשיא צריך
 מראש־ ויותר במדינד, אחר אדם

 מאפשרים לא למה אז הממשלה.
 וכשמש־ דברז שום לעשות לו

 לענות?״ לך אסור אותך מיצים
איש להיבחר חייב ״כנשיא,

צפ בגלל איש־מעשה׳ ולא רוה
 אחרת זה. ממוסד הציבור יות
הנשיאו למוסד הצדקה בלל אין

תי.״
 נשיאה־ לי אמר אלה דברים
הפ מדינת-ישראל, של לשעבר

■  מתבוננת זלצנזן פנינה הנודעת הפסנתרנית ין
י קציר. נינה של צווארה שעל במחרוזת י י

בשימוש. אותה לראות ושמחה כמתנה, לנינה פנינה -ח

ב שבא קציר, אפרים רופסור
לפ קציר, נינה רעייתו, חברת
המוכ הצייר של תערוכתו תיחת

שנ בגלריה אוריין גיורא שר
ער.

 זה טוב אמן שלהיות מסתבר׳
טו קשרים וצריך מספיק, לא

 מוצלחת. פתיחה לערוך בדי בים
 תע- ופתיחת יש, אוריין לגיורא
חב לאירוע הפכה השנייה רוסתו

הפ אפילו ראשונה. ממדרגה רתי
 למרוח בא, קציר אפרים רופסור

 אוהב אבל פתיחות. שונא שהוא
תערוכות.

 זלצמן, פנינה הפסנתרנית
 של חותנתו גם במיקח־, שהיא

 ציור ליד להצטלם סירבה גיורא,
 שגיורא אחרי גם הפסנתרנית,

בציור. התכוון אליה שלא נשבע
ה סוף לקראת הפכה הפתיחה

 כאשר אינטימית, למסיבה ערב
 שנער, צגי הצייר הגלריה, בעל
 הכין לדירתו, עלה יתמה, תפש

לאורחים. והביא חמות נקניקיות
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לחגוג בא שימי במסיבה. שחוללה סימון,

 נשארה ג׳ניפר, אשתו, בסוד בגפו, במסיבה
 נ הברית את אלירן. הטרי, תינוקם על לשמור

פלאטו שמואל של בחווילתו לערוך השנייס בר הבטן

מסיבת
הרקיקים

ק ל  קול שדרו לו עורך שנ
 מסיבת גיטון גיא השלום ״

 הזה העניין גדול. על יום־הולדת
 לרגל למסורת. אצלו הפד כבר

מסע את הפך 28זד יום־הולדתו
דיסקו ראשון מרתף דת
הק בשעות אחד. לערב טק

ל זורמים החלו הלילה של טנות
 האמריקאי הכדורסל שחקן באן
 שימי הזמרים צימרמן, ג׳ק

 ספן- מסורי, ואיתן תגורי
 אג- הבדרן נתן, אייגי השלום

המ יפות, מיני כל ועוד ח ,נר
בעיר. מסיבה כל קשטות
 הביא ודיסק־ג׳וקי לשדרו כיאה

 מערכת־זזקול את למסיבה גדי
 שהמוסיקה ודאג שלו, הפרטית

ה את לכולם יתפוצץ המדליקה
 יש שלגדי העובדה את אוזניים.

 לש־ נאלצתי בנתניה בוטיק גם
 אי-אפשר בפנים בי בחח, סוע
 צ־1ע בגלל מילר״ חצי לשמוע היה
 ש* כנראה, אבל הדציבלים. מת

ה מחריבי הם גבוהים ידיבלים
גם המתפרנס בחור אצין ** ו*

׳מיגיע
שוו מזכיות ביטן גד השלום קול שדרןה

 קני. אביבה מזכירתו, את 1 י
ל בוטיק ובעל במסיבות ג׳וקי דים שדרן הוארבים עיסוקים

בל בידה


