
 בתל״אביב שונים באתרי־בילוי להשתעשע המרבה אניטה, בחב־ בדיסקוטק,
 שו־ במועדוני-לילה ומופיעה בדוגמנות עוסקת והסביבה, את שהציג יסים,

במיוחד. נועזים פריטי-לבוש מדגמנת היא במיקצועה נים. וחובב־אוכל. זים

 מרבות בתל־אביב, בחופשת־מולדת עכשיו נמצאות
 תרבות״ על השוואתי במחקר ועוסקות לבלות

הצעיר. בן־ארי עופר ביניהן: הערים. בשתי המסיבות

ך 111111 | | ף ן  לוט־ היא בי 2 בשעה מקפרת 1ך
ע □ ] □ !  בנין יעל בפאריס. אופנה דת 1/1^

שתיהן בעיר־האורות. היא אף לומדת (משמאל)

גלר אורי *

 באחד בפאב, יום־הולדתו את בצינעה לזגג
 רון, קלרה ומימינו אשתו משמאלו יב.

ומשתאה. סקרני קהל המושכות זופעותיו,

| י במסי רקדה (למעלה) 16ה״ בת ■|
/  השמונה״עשרה יום־ההולדת בת -

בלבד. למוזמנים שהיתה מימין) :תצלום

ר 1111117111 ד ו ל  דוגמנית והיום מלכת״היופי לשעבר □
 3 בשעה בדיסקוטק, מבלה מבוקשת, 1 11 #111 111111/1111

אלכוהול. נטול תפוזים מיץ כוס ולגמה לבר סמוך עמדה היא בוקר. לפנות

שעות 24
 שהתל־ היום הוא בשבוע חמישי יום

 יוצאים הם בו. לבלות אוהבים אביבים
פא ודיסקוטקים, מועדונים וממלאים

 הס והשבת השישי בימי ומיסעדות. בים
הע לתושבי פנויים מקומות משאירים

הסמוכות. רים
בהמועדון,' השבוע, החמישי ביום

 ה־ יום־הולדתו את ליאון מיצי חגג
 בן־עמי תמי את פגשתי ביציאה .42

זיתוני. דני של בחברתו
 ליד בלילה, וחצי שתיים בשעה
 מקומות־חנייה. אין ליקוויד, דיסקוטק

 בעלי התקהלות: יש לכניסה סמוך
 מתירים שאין חדש, חוק קבעו המקום
 דורשים .25 לגיל מתחת לגברים כניסה

תעודות־זהות.

הזה. המיבחן את עברתי
 מישטח־הריקודים צפוף. בפנים

לבר. להגיע כדי דרך לפלס צריך מלא.
 שהוסב קולנוע אולם הוא ליקוויד
 של הישן המיסחרי במרכז לדיסקוטק
 להקרין ממשיכים המסך על תל־אביב.

 — הרגל של כוחו כנראה — סרטים
 למו־ מקומו את פינה שפס־הקול אלא

רועמת. סיקת־ריסקו
שח בגובהם בולטים הרוקדים בין

תוצרת־חוץ. שחומים, כדור־סל קני
 זמני הגיע בוקר לפנות 4 בשעה

 פניי על חולפים ביציאה הביתה. ללכת
 צעיר. עדיין שלהם שהלילה זוגות, כמה
לרקוד. גם ואולי משהו לשתות באו הם

הדיס בתוך השחר. יפציע מעט עוד
הומה. עדיין קוטק

 שעות 24 שמבלה עיר תל־אביב
ביממה.


