
לש; בעלה של בחברתו למסיבה באהלנגפווד קווליין
 א לפגוש ששמח דיין אסי בר,

בחיוו בטיפול הספארי בפארק עובדת קרוליין קלצ׳ינסקי. שרון גיסתו,
ב: ת ר כ ה ב. ו א הלי ד צבי צילם: א ט

שהיא  מבעלי אורון אסתר של אחותה ,
 הבכורה שבתה הצטערה גלי, ^"אופנת

 דניאלה, — בפתיחה נכחה לא דניאלה
ב נמצאת בטניס, לנוער אלופת־ישראל

בגרמניה. טורניר
 את ארזה הנכבדה הפמליה חצות לקראת

 לפתיחדן מטרים, עשרות כמה ונדדה עצמה
 דודו של החדש המקום פינגין, של

 בכיוון היה במקום התפריט לוויתן.
 דגים לזלול הספיק שלא ומי מיזרחי,

 הטוגנים על במרץ התנפל ופירות־ים
 צסיר טוביה בפינגין. שהוגשו והניגובים

 זריקת לקבל ורץ דקות למיספר הופיע
 בואו; לפני לו שקרתה פציעה בגלל טטנוס,

 העורן־־דין ארואסטי, מוטי הכדורסלן
 דליה מהטלוויזיה והמפיקה רכס ,באובן

בקומת־המרתף. ישיבה העדיפו מונטיליו

 כשה האורחים את ישרתו בה שהמלצרים דיווה לה בשם מיסעדה
 חשופי־חזה, מלצרים מצפים. כולם המלצריות. כולל - חזה חשופי
מהומוו יעורר והדבר שולטים הדתיים בישראל, בחו״ל. מקובלת תופעה

 חצות, לקראת הרבים. אורחיו את והישקה האכיל המיסבאה, של הבעלים ^
 והותירו שבעים, כבר היו שכולם היה נראה העוגה, את לפרוס נקרא כשהוא /
במיעוט. והגברים נשי היה המוחלט הרוב טל, של במסיבה מיותמת. כשהיא נ

*1ך  המתגוררות אנגליות חתיכות שתי הן גולדמן ושלי |
/ 1 1 1  סמס הרבי מועדון כמנהלות שמוכרות בישראל, / 1 1

פותחות הו חדשה. בשורה לעיר מביאות הן עכשיו אך ימית, שבמלון
 בתילבושת הופיעה אביטל אילנה
 במיוחד שנתפרה בשחור־לבן, סכסית
 ניסים האופנאי על־ידי עבורה

 איש־הלהטוטים יוריני, מיזרחי.
 נאווה בחברת בא והקסמים,

 שנוכחותו ונראה זוגתו, לונגרמן,
 הזמרים את לפעולה עוררה הקוסמית

במקום. הרבים
 לפאב כולם המשיכו מכן לאחר

 להקת של ג׳אז להופעת טרומפלדור,
 במסיבה שנכח ומי האחר, הצד

 הקהל כל את שסחפה הזאת, העליזה
 נמצא שהוא שכח ספונטאנית, בשימחה
 נמצא שהוא דמיין ואולי בישראל,

 טרומי בפאב האירוע בניו־אורלינס.
 יום מדי לנו מובטחים שכמותו פלדור,
 לימיה ישראל את מחזיר רביעי,

 ו־ איש־כסית מוישל׳ה העליזים.
 טוב מקום תפסו קראום שמוליק

ה מתגובות משועשעים ונראו באמצע,
 אך למקום. שנזדמנו והשבים, עוברים

 בת■ סניאלה גנבה ההצגה את
י1\1 זמרת של בתה השנתיים, בת יהודה  הקניינית היא פרננדו 1\

ה־ היוקרתי הכלבו של 1111\ בת־יהודה. ציפורה הג׳אז
בישראל. פרטי לביקור באה רודס. ______

 גלי של המעצברו׳ שוקי
 באחרונה נמצא

השראה. לו שנותן בילוי של בטריפ

 פופולארית בליינית היא והתעמלות, :י
 שם בארצות״הברית, מטיול השבוע רה

בלוס־אנג׳לס. המתגוררת רינת, רונית


