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 השבוע, של האחרונה הבירה את [ 13 |1 11\

 את אוכלים הם טלי. הרקדנית, חברתו עם יחד
מדי בתל״אביב. הציבור, לעיני השישי היום ארוחת

 שירה מוקדמות, מסיבות ברחובות נערכות שישי יום
 נקניקיות והרבה ישראליים, שירים של בציבור

 הזמר פסנתר על מנגן ברקע בירה. בהרבה מתערבבות
מיוחדים. לשירים בקשות המבקשים יש אורן. דויד

אלוני שוש
 לכן ספורטאית, היא אלוני רי

אחת. בירה כוס רק שותה היא

בירה
|ר ביום י \1*1| ך ך ע ״  משחק (במרכז) |

הבג של בסירטו 111 111\ #1 11
 ו הישראלי, בקולנוע עולה כוכב הוא מר

י כבר הוא בארצות־הברית הישראלי.

השבוע. של האחרונה הלבן, היין כוסית את שותה הדוגמנית
 ומעצבי־ הדוגמניות בשולחן וישבה חברה עם באה היא #ן 11/1

 דיזנגוף השישי. בימי באדם מלאים תל״אביב של בתי־הקפה האופנה.
סגורים. חדשים, מקומות מחפשים והם האנשים, על קטנה נעשתה

 מרגיש הוא לצילום. התנגד האופנה מעצב׳עקונסון וני
 רק לו קורה זה נכון, זה אם קצת. השמין שהוא

 ביותר מהיפים שהם מעוצבים, דגמים עם אלה בשבועות יצא הוא מנחת:
שלו. הדגמים את לראות האולמות, את ממלא פשוט הקהל בארץ.

כ אוברים הגריר אביר'
 אבירי ישבו שעות וחצי ארבע

 אוכל. וטעמו לשולחנות מסביב הגריל
 תל־אביבית, במיסעדה השבוע קרה זה

 היוקרתיות. המיסעדות כאחת המדורגת
הבשר של לאבירים שהגישו האוכל

 אך צרפתי. וחצי רוסי חצי היה הצלוי
הת רוסלקה, המיסעדה לשם בהתאם

 זו היתה רוסי. במשקה הארוחה חילה
 מבעוד שהוכנה הארץ, תוצרת וודקה
גם במקרר. רבות שעות ושכבה מועד

 ימם שכבו המשקה הוגש שבהן הכוסות
 קפה לשתות יש המשקה את במקרר.

המומחים. אומרים כך
 ע רוסי בורשט הוגש שעה אחרי י

בפיטריוו ממולאים ופירושקי שמנת,

ל ן |*|1ך1¥| איגוד ויושב״ראש בארץ האוסטרית חברת־הנסיעות מנהל ך* 1־1^1 1ע י  הראנו האביר |1ך
( החמי בשנות | ■!1 13 11/1 הגריל אבירי במיסדר חבר הוא בישראל, מישרדי־הגסיעות 113/1 3\

 1 15,000 עלתה הארוחה במצריים. כל שניגן הכינור, לנגן ראשו ומפנה וודקה כוסית בידו אוחז הוא שנים. 10 כבר
בת וודקה כוס מרים בנין בתצלום: רוסלקה.! המיסעדה באי לכל רוסית מוסיקה הסעודה, שעות ארבע במשך הערב,
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