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לנסוע שחצה הזמרת

ט1
 שהתקוטטו ★החגמניות סין

והשירים הכספים איש ★ המסלול על

אצבע
במסי התחוללה מעמדות מילחמת

 סמס: הרבי למועדון יום־השנה בת
 בוו־ חדשים בקשישים, לחמו צעירים
במכוערים. יפים לכל ומעל תיקים,

מחוב שהיתה רוזנבלום, פנינה
בכ ממש ישבה לוי, יובל לחברה רת

 הנוכחים לכל וסיפרה למועדון, ניסה
בקרוב. פותחת שהיא הבוטיק על

משולשת

ן1ך1\1  של מזכירתו חדד, ך
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תשומת־לב. משכה ליהלומים, מה

 ואירובי, ג׳אז רקדנית גרץ,
ל באה מאמריקה, שחזרה

ידידים. עם כישוריה את הפגין

 מקום, בקירבת ישבה בן־עמי תמי
 וגם זר קובי זוגה לבן צמודה כשהיא

תורני. יין לבקבוק
הע לעומתם, והתוסס, הצעיר הדור

הע הפתעת רחבת־הריקודים. את דיף
 קלרה הדוגמנית היתה לצעירים רב

 פתיחת וגם יום־הולדת שחגגה רון,
הופ הוותיקים אך חדש. בית־אופנה

 דה־ פייר האופנאי את לפגוש תעו
 בארץ קצר לביקור שבא מרדיקס,

 עורו־ את במועדון לפגוש ושמח
 חנה וידידתו עינב חנוך הסרטים
רק ״המתקדם״ גילם שעל־אף גלאון,

 נמרוד איש־האופנה רב. במרץ דו
הת טופר, עבור תצוגה שערך דור,
 עם באשמתו, שלא פעמיים, עמת

 לאחר על־ידן ופוצה מהנוכחות, אחדות
עוגת־קצפת. של גדושה במנה מכן
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עתי. יהודה המשורר של בזרועותיו טנגו לטובת מהאירוח התפנתה בציור,

 את עימו גורר כשהוא לרחבת־הריקודים, שעט
 חנה היו שהצטרפו שתיים בדרכו. שניכרו הנשים

יפה. וחברתה מישען, משה הצייר אשת משען(מימין)
עצמון שמוליק

הוא ויסקי של לגימות כמה לאחר בהמשכו. למדי

שירי
בלבלה

המ היו ניאופים על בדיחות־גברים
 הוצאת לרגל במסיבה העיקרית נה

 איש־הפינאנסים של ספר־השירים
בן־סירא יענקליה עתי. יהודה
 תשואות על ביניהם התחרו ויהודה

ו ויסקי רוויים ברובם שהיו החוגגים,
 חילקו לשיר שיר בין אמיתית. שימחה

 מאבוקדו, שונים מיטבלים לנוכחים
ושמנת. גבינה

ו המוסיקה הוגברה האות, כשניתן
 אחד כל — בריקודים פצחו כולם
 בקצב הושמעה המוסיקה שלו. בקצב
 החל הכללית, האווירה את שתאם
 פרסון. באלן וכלה פלויד מפינק

 בעובדה בהתחשב התקדמות, וזוהי
 מגיל־הפד גבוה היה הממוצע שהגיל

 שהוא מילין, פסח המשורר דינה.
 הפליא עתי, יהודה של הרוחני האב

 עדנה, היא זוגתו כשבת בריקודים,
 הפרופסור יהודה. של הצעירה אשתו
 ושקט רציני שהיה אביתר, עזרי

 למוסיקה, אדיש נשאר לא הערב, רוב
 1 כש־ הרוקדים, לקהל הוא אף והצטרף
! אותו. מעודדת הנה, הפסלת אשתו,

!

גגד: אוקבץ רונית
7לחל הזכירה 22ה־ בת רונית צעירה.

אוהדים
שרופים

 ברחוב שנים כמה לפני שפרצה השריפה
 החבורה את פיזרה לא בתל־אביב ירמיהו

 כולם האוהדים. להט את כיבתה ולא
 כרמלה להם שערכה במסיבה התייצבו

זילברמן.
 אמנים שחורים, לבושות יפות דוגמניות

 ורכילאים. רכלנים אופנה, אנשי רבים,
די באו וחדשים ישנים עשירים ע מו  ל

 סווינגר, אופנת בעלת כרמלה, את לברך
 לקראת כפפין, יובל החברה ומעצב
 צמוד שהיה יובל, לאמריקה. נסיעתו

 תיקווה הביע החדשה, הח.שאית לאהבתו
כרמלה לבין בינו המיקצועי שהשידוך
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בשיעו למסיבה הופיעה למצב־רוחה, אם
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