
 נשף העונה: של ביותר הנוצץ החברתי האירוע
אביב בתל ״הילטוו״ במלון השבוע נערך השלישי וורייאטי

בשבת טלוזיזיה לגולדה? לה אין ה *ץ
 אפילו אולי יש, — הראש על מפ״ם יש, ^*/

לה. אין זמן אבל בקרוב, קואליציה.
 מועדון של השנתי לנשף הגיעה לא לכן

 בתל־אביב, הילטון' במלון ■שנערך וורייאטי
 הב׳יא אלון אלון. יגאל את במקומה ושלחה

 גם יש? מה שיהיה. זהב. של לב משם לה
 הוא זהב של לב כי אהד, היה קנדי לנשיא
ש הבינלאומי, המועדון מטעם מיוחד כבוד

גורל. נפגעי לילדים לעזור מטרתו
 החוג בני אצל למסורת כבר הפך הנשף
 צדקה. בעסקי כידוע, מאוד, הפעילים הנוצץ,

הרא הישראלי בנשף למשל, שנתיים, לפני
הלא קונורי, שון את דרסו כימעט שון,

ל״י 16.000 ושניידר: טופול
 שעברה בשנה בונד. ג׳יימס מיודענו הוא

 אהובתי מאטיאס, די ביאנקה את העריצו
 קצת למזלה, קיין, מייקל של האקזוטית

מרחוק. יותר
 הכפתורים נשארי השלישי, בנשף השנה,
ה ובשימלת האריס ריצ׳ארד של בחולצתו

 הסוף, עד במקום ־ידר ש רומי של יםמכנס
 התרגלה המקימית שהאצולה שמוכיח מה

הבד. אנשי של 'המסעירה לנוכחותם כבר
 נמשכת עדיין המקומית התחרות אבל
 במשך עמדה וסלתה השמנה כל בלהט.

ההילטון של הגדול בפואייה בערך שעה

 בפראקים, לבושה זו, על זו והסתכלה
 כגירסה ונראית ותלתלים, ארוכות שמלות

.14ה־ לראי של חצרו על הוליבודית
ברו גברת משכו תשומת־הלב עיקר את

אר לה שיש למרות מדרום־אפרילה, ,ד
 שמונה בן כבר בהם שהגדול ילדים, . בעה

 איל־ של אשתו פן־לרנר, דליה עשרה;
 מלכה׳לה בארץ; שהשתקע הלונדוני הכספים

 במאי עוזרת עכש־ו הניצחית, רוזנשטיין
 בתו גודיק, ועדית יעקובטון רינה בהבינזת!

 לקולק־ חדשה תוספת גיורא. האמרגן של
 אבן־חן, מ־רה בשם סטודנטית — ציה

תל מטר לחצי ומתחת ורודה שמלה בתוך
תלים.

התרגלה האצולה השלישי: וורייאטי נשף

בסיני סיור ולחוביץ: הוד

 עוזרים איך
לנזקקים?

 ארוחת־ התחילה להסתכל, שגמרו לאחר
 רומי ליד ישב אלון יגאל החגיגית. הערב

 מושלמת. בקורקטיות אליה וחייך שניידר
 בדיוק. אלא מדי, פחות ולא מדי יותר לא

 עם באינטנסיביות שוחח האריס ריצ׳ארד
 בסיור לפחות שיזכה חשבנו הוד. מוטי

שלנו האלופים איפה, אבל בסיני, אווירי
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