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 חזותו. את שינה הפלקה מועדון
 כעת, אך יווני, לילה מועדון היה כעבר

 ממועדוני־ אחד הוא החדשה, בגירסתו
 לכל שמותאם בארץ, היפים הלילה

 הבוזוקי באוהבי החל — החוגגים סוגי
הדיסקו. בחסידי וכלה

 אלפרון, יעקב אצל כמקובל
 המלך, כיד היתה האורחים הכנסת

 לרשות עמדו מלצריות של וצבא
 של גדולות מכמויות שנהנו האורחים,

 ובארץ, כסף. אין חינם ושתיה, אוכל
 אז בחינם משהו כשנותנים כידוע,
כפול. רוצים

 הגיעו לרגל, בעליה כמו ממש
 העיתונאית ישבו אחד בשולחן כולם.
מישל. ובעלה דיאמנט בלה

 את הבריחה לא הרועשת המוסיקה
 אותם הביאה לא גם אך החוגגים,

 עסוקים היו כולם לרחבת־הריקודים.
 על וברכילות מהמקום בהתפעלות

 הראתה העיתונות גם שנכנסו. הנוצצים
 סקרנים היו הכל כי מלאה, נוכחות
 יהיה ומה המקום ייראה איך לדעת
 עוז, שלומי ושותפו, אלפרון אופיו.

 מדי חדשים ואירועים פעילות הבטיחו
שבוע.
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מהמפורסמים. בעיקר לפתיחה, שבאה האנשים מכמות ביותר התרנש הצעיר

הריון נכנסה הסוררת ל
 ריטה הזמרת היא החדשה בגירסתה הסוררת אילוף של הכוכבת

 שבגלל קמבום, רוזינה השחקנית היתה האמיתית ההפתעה אך קליינשטיין.
המישפחה. חיי לטובת התפקיד את עזבה הריונה

 מריאוס, בפאב עליזה במסיבה הלילה את בילו אחרים רבים ועוד השתיים
 את שיכרו אך תמימים, שנראו מיוחדים, קוקטיילים העליזה החבורה עבור שהכין
כוסיות. כמה לאחר כולם
 תוך זה את זה הכירו הם — לשמוח סיבה היתה קושניר ואבי דטנר לנתן גם

למחזה. חזרות כדי
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הבטת לאדצ(בתצלום מאזראתהדה אותודנטנרנתןדה

טד צבי צילם: אהליאב. זהר בתב:

| י ך1ך |1 ! ? ן1! ן י והשאירה צמודה, שחורה בשימלה הופיעה | ■
1 /111 7# | /1 /1 1 המו בענייני טרוד כשהוא בבית, הבעל את | 1
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המישפחת׳. למפנש כוסות השיקו השניים המחזה. מוצג שבו באר־שבע תיאטרון


