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בעלת־ חגג, עו לטכס ס־וב חנסנתו
הפיג׳מה את התלים וגדוע הנותים על הגנת הבית

מטופשים גירושין
 נשלחתי החזרות תחילת ״לקראת

 הומו־ של למועדון ההפקה על־ידי
למו נכנסתי בתל־אביב. סכסואלים

שאני זיהו שם שהתארחו ואנשים עדון,

 לא שזה הבנתי איתי. והתחילו מההצגה
 הלכתי בריצה, המקום את עזבתי עסק.

מה שאחד הרגשתי, ולפתע ברחוב
מה אותו שאלתי אחריי. עוקב בחורים,

 על ,לעלות אמה הוא רוצה. הוא
 סיפר כך וברחתי.״ פחד תפסתי ספרדי.׳
 בהצגת שמשתתף אליאם, אריה

הומו־ בתפקיד מאוחרים גרושים

עשירים שד צדקה
 העמידו השבוע מערבי באחד
 ואת ביתם גן את טולמן וגץ! תמרה

שמריהו שבכפר בריכת־השחייה

 הסובלים לילדים ניצן, אגודת לרשות
מליקויי־למירה.

3000 עלתה למסיבת־הגן הכניסה

 אחת משקה כוס בין לזוג. שקלים
 חברי המוזמנים בין עברו לשנייה
 כרטיסי־ ומכרו וילדיהם, האגודה
שקלים. 200 עלה כרטיס שכל הגרלה,

 מהקהילה דיפלומטים היו המוזמנים
 עשירים, וישראלים הדרום־אמריקאית

דאי־ נודחות דדרד־דלל המפגינים

 אלוני. ראובן ובעלה אלוני שולמית חברת־הכנסת ד111ך1זג
 שנערכה במסיבה, ומאושרים מחובקים נראו השניים #ן 111

עליהם. השפיע לא ההצגה שנושא ונראה בנווה-צדק ההצגה אחרי

111>1| |1| |  אל מיבאלי אלישבע חזרה ארוכה הפסקה אחרי ך
\#1 111/  משחקת היא מאוחרים״. ״גירושים בהצגה התיאטרון, 1^

 לא אלישבע לחולי־נפש. בבית״חולים המאושפזת המגורשת, האשה את
אותה. שיחררו שהצלמים ברגע ועזבה דקות, מעשר יותר במסיבה נשארה
 אותו לראות כדי רק מזדקן. סכסואל

 בהצגה ולצפות להתענות כדאי
המטופשת.
 שיחליפו דרש שהוא סיפר אליאס

 פתר, סיני השחקן של הפיג׳מה את
 לא היא כי הצעיר, ההומו־סכסואל

 פתר ואכן, לטעמו. מספיק מגרה היתה
יפאני. קימונו לבוש בהצגה הופיע

 צדק נווה בתיאטרון נערכה השבוע
 מאוחרים. גירושין להצגה הפרמיירה

 התיאטרון, מבקרי שכל אחרי
התכנסו הם בהצגה, צפו והמוזמנים

 שהכין אבדון, שאול אצל בקיוסק
 וירקות גבינות צרפתי, לחם יין, הרבה

בשפע.
 המשחק ישראלי, שמעון את

 ובתו אשתו לברך באו המגרש, בתפקיד
 י גם בשמחה השתתפו מחיפה. הישר

 ויונה קורן אבי ובעלה חן שולה
 מהפוליטיקה קשת. וששי אליאן

 שולמית שם־טוב, ויקטור היו
 ^ יעקובי וגד ראובן ובעלה אלוני
 שהשולחנות אחרי נלה. ואשתו

הביתה. הלכו התרוקנו,
כחולות עיניים
ואוכל עצמון, שמואל אביה, עומד לידה מפירורים.

 מחטטים כשהם צולמו שהם לדעת כשנוכחו . סנדוויץ
 כשאנחנו עכשיו, ״תצלמי ענת: ביקשה בפיהם,

הבכורה. בהצגת נכחו ענת של הוריה מתחבקים."

 פלוס דניש החנות את המנהלת טולמן, תמרה |*ןךן1| 1*1111111
אינט־יורס. דניש מנהל ג׳ף, ובעלה לחפצי״בית, 1/1 11 1111

 קשי לילדים התרמה לערב ניצן, לאגודת ביתם חצר את העמידו השניים
 לה יהרסו שלא העת כל ושמרה המוזמנים בין התרוצצה תמרה למידה.

סגול. שלי הילדה בחברת בדרון שלי משמאל: בתמונה הפרחים. את

 פז חברת מנהל שם היו כאלה. רועים
 האופנאית ואשתו חפץ בר־גור

 שאול המיליונר של בתו ליזי ענת,
 בקארדי, יורם ובעלה אייזנברג

 הגרלה כרטיסי שקנה נתן, אייבי
 כרטיסים בזוג וזכה שקל אלף 50ב־

 בכורסה ולגבר, לאשה בביגדי־ים ליוון,
 שטולמן אינטריורס, דניש תוצרת

 ניקל לאה של בציור מנהלה, הוא
 את טיכו. אנה של משי הדפסי ובעשרה
 לנכי אייבי תרם ליוון הנסיעה כרטיסי

 בין שהיו מבית־לווינשטיין צה״ל
המוזמנים.

1111□  נספח פסקול, אוסבלדו *
1 1  בשגרירות מיסחרי 1 ■!1/

 קרוב ידיד הוא בישראל, ארגנטינה
ה הנספח טולמן. מישפחת של

מביגדי־הים. מאוד נהנה ארגנטיני

□ ך! □  גבינות עמוסת צלחת מחזיק אליאס אריה*1ך1\1 □
11111 111 \11/ לטעום ישראלי, שימעון להצגה, בחברו ומאיץ ^
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