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 של מהבלאט החברה׳ את שמדהים מה
 איילי, אלווין של והבאלט סאן־פרנציסקו

 של הפוריטאניות זה בארץ, אלה בימים המבקרים
בישראל. החברה׳

 מקובלים באמריקה ההומו־סכסואלי בעולם
 יותר נמשכים ושאינם ברגע, הנוצרים קשרים
 בציציות בודק אינו איש רגעים. מכמה

 בעולם, להקותיהם עם הנודדים ורקדני־באלט,
 המקומיים, עם מיידי קשר ליצור מתקשים אינם

 איילי אלווין להקת של השני ביקורה שזה גם מה
בארץ.
 קרה ״מה התלונות: החלו לכאן, כשהגיעו אך

של לחיזורים נענים אינם החברה׳ בישראל?

 ים־סוף, לחופי הרחוק, בדתם
 כסוף. זקן, הולל רמה ביד מלך

 משמאל וחתיכה מימין חתיכה
החול. על וציצים צוגנת, בירה

 נאמר, כבר הרעד״ תיפתח מצפת —
 גמר. זקנו את הגיע, ספר משם

 — משמאל וחתיכות מימין חתיכות
שאול. יפות ממנו, בורחות

 בעלבון? יעמוד איך כאבו? את יסתיר איך
 הקלון. להסתיר ברח, לנירתרק

 בצתר, ארוזים בכיסו, אלן! עשתם
מיסתור. חיפש בודלדוף־אסטוריה

 קצתם במכנסיים מגפיי* נעול
 ושתם. שועים בין ישב, בלובי

 נערך שם תגמניות כנם
בסן■. עברו חתיכות מאות תריסר

 אללי! — התעלמו ממנו בולן אן־
 באשראי. זכה לא החדש פרצופו
 ניסה ביין יגונו את להטביע

אתרה: תגלחת של לתוצאותיה אוי
 גפן.עידן

מרחוק
 של לחבורה* הפכתם ״האם הרקדנים.

היפוכונדרים?"
 תסמונת־ההומד שהחלה שמאז מסתבר
 גפן עידן של ומותו אותותיה, לתת סקסואלים

 נוצרים אינם שוב בשיריון. המקומיים התעטפו
זרים. עם רגע של קשרים

 ההומו* אירגון על־ידי הופץ שנה לפני
 ובית־ ,מתאימות הוראות שהכיל חוזר סכסואלים

 בייעוץ בהתנדבות מטפל ברחובות קפלן חולים
 ושלושה אחד, מיקרה מלבד בהם. ובבדיקות

מקרים. היו לא המאושפזים, נוספים חולים

 הגיע למקום חבת, שפאפו, עד
להרגיע. אותו נטש, סונסטה אביה את

לקחה, הקאתביים לאיים שניהם את

 ויתשלים ציון בנות תבכינה אל
 ■ לחיים יכסה יגדל, שם שזקנו אחרי

 — ואתמול כשילשום יישב, בטאבה
משמאל. וחתיכה מימין חתיכה

בחורה
כארז  גיבוריו, כל ואיתו מת, ראניון דאמון

 ולא הגברות דווקא עתה שולטות ובעיר״הגברים
 וריקי. ורוחקה ושושקה, ציפי, — גברות סתם

 לפרבר ניו־יורק הפכה מזמן כבר בקיצור,
 מנדי את להעריץ חדלה אינניהיא השכונה של הנסיכות אחת נידח. תל״אביב

 חוכמת־ שופעת פיקחית, יפה, ריים־דייוים.
 אם מצויינת, מארחת מעניינת, אשת־שיחה חיים,
 כשזה — ומסתבר זמרת, שחקנית, לבת, טובה
ושוטפת־כלים. מבשלת, גם היא דרוש

 ברחוב איטלקית מיסעדה לפתוח עמדה היא
 יפאנית מיסעדה גם היום ובאותו הירקון,

 כשהתברר הסינית. המיסעדה של בקומת־הקרקע
 שרוולים הפשילה הכלים, את שירחץ מי שאין

 שהטבח וכשהתברר כלים, לשטוף והתחילה
 העיקר: במקומו. לבשל התחילה נעלם, מסיציליה

לאהבה? זמן לה יש איפה אז להיכנע. לא

הענף. באותו בניו־יורק, ואלי בתיה
כסף. יש לבתיה
כסף. הרבה יש לבתיה
ביום. תלבושות חמש מחליפה בתיה
ביום. כובעים חמישה מחליפה בתיה

יפים. ילדים שלושה לבתיה
 ארוחות של מיסעדות רשת ובעלה לבתיה

זולות־זולות.
נזכרתם?

 גם שבתיה הוא ידעתם שלא מה אז טוב,
 וראה צפה וידידנו ושם. פה קצת, להמר אוהבת
 הצבי(הצבי קרן על ברולטה הגברת מניחה כיצד

 עפעף. להניד בלי דולר, אלפים 10 הלא־נכון)
 כבר נורא. לא שזה הסבירה בגרונו כשכיעכע

 אתם גדול־גדול, חצי להפסיד השנה הספיקה
מיליון. ראניון. דאמון לפי זה מה יודעים
 בין להשתעמם ולא התקציב, את לאזן כדי

 בהצלחה מארגנת החלה לשני, אחד סיבוב־גלגל
 תצוגות״ אטלנטיק־סיטי של בבתי־הקזינו רבה

 ליד העוסקים הבעלים, את להטריד ותחת אופנה,
 ממיטב ונהנות הנשים יושבות השולחנות,

בעולם. המעצבים
 כדי בארץ המישפחה וכל היא ינחתו בקרוב

אחת. הופעה עוד לבן. בר־מיצווה לחגוג

בנדיקט בתיה
רולטה

 זה שלכם שהזיכרון ומכיוון בנדיקט, בתיה
 ריענון: פעולת הינה פעם, שהיה מה לא כבר

 מתחרויות־יופי. זכורה בנדיקט בתיה
 נקניקיות, יצרן בן־צבי, לאלי נשואה בתיה
בארץ. בכספים שהסתבר
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