
——י—————
י' ־ ' י ־ י * •י *• י ̂̂■8$.*׳ £י:| £ 4 ז'י'׳'

§|*?$ 8^  שמרה ^וסקריסםל^
 מסיבה * שתרם אחד זוג1 מ

 בעיר־הפועוים מישפחתית
חם סרט של קפואים וחוגגים *

 הפיכתו בתהליר בחרב, ,מוטי של מיסודו חזית. תיאטרון נמצא אלה בימים
 העוסקים רבים מחזות התיאטרון העלה קיומו שנות בשלוש ציבורית. לעמותה
 עצמם המגדירים התיאטרון, וחברי בהרב ישראל. במדינת אקוטיות חברה בבעיות

 החוג חברי היו ביניהם המיתרס. בפאב עליזה במסיבה האירוע את חגגו כמתנדבים.
 ממחזה קטע ונתנו בתורו איש־איש השחקנים עלו אחד״אחד ועזת׳□. סנגיר לדרמה,

קטעים. אילתרו וגם אחר, או זח
שחו במיכנסיים בהרב, שהגישו. בקטעים בלטו קינן ויוסי אילת אלברט

 בין אחר. מישהו עם התחבק פעם ומדי האורחים בין הסתובב שחורה, גופיה רים,
 אלפי. יוסי הבימאי עם בשיחות עסוק שהיה יונתן, נתן המשורר היה האורחים
 בקול נגמרה תרועה, בקול שהתחילה המסיבה, רייד. אשר הספרותי והעורר

 קצת שחשו הקבועים, המקום מבאי היו שנותרו אלה וחצי. 1 בשעה חלושה ענות
התיאטרלית. ההמולה בכל מנותקים
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 את תרמה משטוק שבדרון שלי
 שלה המהודרת הרחובותית דירת־הגג

 כשהמטרה מכון־ויצמן, ידידי לאגודת
המכון. עבור כספים איסוף היתה

 הרצאה נתן שילה בן־ציון הפרופסור
 בחקר ורישומיה גנטית הנדסה על

 לתרום. התבקש וקהל־האורחים הסרטן,
 כולם התפנו המעניינת ההרצאה אחרי

ועל מחלת־הסרטן על לשיחות־סלון
 בייו, התכבדו הצמאים אחרים. נושאים
 מקריסטל, מרשימות בכוסות שהוגש
 נשברה שקל, 100 שמחירה מהן, שאחת
 התכבדו הרעבים ואילו טוב. למזל

 האורחות. שהביאו שונים בדברי־מאפה
שתרם. אחד זוג על נודע הערב בסיום

לי ||| | |1| | ך ך  המובילוו המדרגות על תשושה יושבת המארחת ך
האלגנטי הערב של בסיומו בדירתה, השניה לקומה |1 1 1-111/ #111

אורחיר את מלשרת פסקה לא והיא בה, ניכרו לא בראשה הפציעה אותות
לשעבר, מישרד־המיסחר־והתעשיה מנכ״ל (מימין)מור שוקי

 ובאשתו פרייס בצביקה פגש איש־עסקיס, וכיום
נפוצה. טרשת לנפגעי אגודה הקמת היוזמים ״ממו", חברת בעלי נורית

 עם ארצה הגיע בבלגיה, המתגורר שחקן־הכדורגל 1*111*1̂11אל
(מש אוחנה בן־בסט. רונית הדוגמנית חברתו 1111

אישי. באופן אליו שניגש (לצידו) אבוטבול אלון השחקן עם שוחח מאל)
כ מתכוננת הזמרת״השחקניתפז אביבה

ב בכיכובה. חדשה להצגה עת
ל הנאים. חיטוביה את שהבליטה צמודה גופיה לבשה(״פוצ׳ו") ישראל הסופר בחברת ישבה היא מסיבה

צחור ענת
ברפואה. העוסק ראובן, חברה רת

 לסרט הקרנת־הבכורה סל בסיומה
 אלין של בכיכובם הים ליר סקזם

מר נותרו צחור וענת אבוטבול
 לא פשוט הם המומים. הצופים בית

 לקח זה לכן, לבכות. או לצחוק אם ידעו
 מאולם־ההקרנות להגיע זמן קצת להם

נער שם בנמל־יפו, הסינית למיסעדה
 כשהגיעו, גם למוזמנים. המסיבה כה

 המנות רק קפואה. האווירה היתה עדיין
 ונד הנבטים הסיני, האורז של הגדושות

החוג את להוציא הצליחו נות־האגרול
מקיפאונם. גים

 את תפסו האורחים מבין הזריזים
 ל־ בכניסה שהיו והשולחנות הכיסאות
בעמי לבלות נאלצו הנותרים מיסעדה.

 היה אך בתוכה, או למיסעדה, מחוץ דה
 היו הם האוכל, כשהוגש — יתרון להם

קירב בגלל ולחסל, לחטוף הראשונים
 השולחן. על שהונחו למגשים, תם
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