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פסטל. בציבעי וגם לבנות הן שימלותיה בשוקי״אנגליה. מוצאת שהיא

 )33 מעמוד (המשך
 דוגמניות,״ לא אנחנו גם דוגמנית.

ממנה. נמוכה וירדנה מטר 1,60 אילנה
 הבנויה קולקציה עיצבו הן לקיץ

 הטאי מראה־הכתמים, נושאים, מכמה
 הטבעי, המראה סגנון שהוא דאי,

 בצבעי בעבודת־יד צבוע כד־כותנה
 ממנו אדום, כתום, אפור, ורוד, חרדל,

 7,300 שמחירם אוברולים עיצבו הן
שקל.

 אביזרים בעיצוב התחילו גם עכשיו
 חגורת״גומי ׳המחירים: שחור. מגומי

 2,600 — רחבה שקל, 1,500 — צרה
 תיק , 1,300 — שרשרת־גומי שקל,

.4,500 — גדול ,3,500 — קטן
 ואנט, מיקה באמצע. משהו

 החליטו דלת, מול דלת שכנות שהיו
 סטודיו לפתוח משנה למעלה לפני

 יראו לא שאותה מיוחדת לאופנה
 קטנה דירה שכרו הן אחר. במקום
 שטיחים, בה שטחו תל־אביב, בצפון

 הקולקציה את והציבו וילונות תלו
ידיהן. ממעשי
 אומרת דגמים,״ עשרות לנו ״אין

 ולא קונפקציה לא ״אנחנו בשן. מיקה
באמצע.״ משהו אנחנו עילית. אופנת

 חליפות שמלות, עיצבו הן לקיץ
 גדולות כתפיים עם מחוייטים וז׳קטים

 היפאני, במראה רחבים ומיכנסיים
 רחבות קלוש וחצאיות צרות חצאיות

 שמלות־אוהל וכן ולינן. מבדי־כותנה
 טריקו, מבדי ורחבות ענקיות

 לבן, שחור, הם השולטים כשהצבעים
וחום. בז׳

 או מלינן מחוייטת חליפה המחירים:
 — חצאית) או ומיכנס (ז׳קט כותנה

 מטריקו חליפה או שימלה דולר: 150
 שימלת־נמר דולר, 80—60 —

דולר. 90 — מכותנה

 סאטנים חרוזים של אפליקציות
 מיכנסיים חולצות, יוצרת היא ותחרות.
 בריק, חום, שמנת, לבן, בצבע ומערכות

 בלייזרים מעצבת היא חולי. וחום אדמה
 גדולות כריות עם הישן, הקו בסגנון
 ולבן, בשחור מנוקדים מבדים מאוד,
 ולבן. איזמרגד ירוק ולבן, לימון צהוב
הנוסטלגיה. את לשחזר רוצה היא

 40 — חולצת־טריקו המחירים:
 דולר, 100 — שמלת־טריקו דולר,

 חגורות דולר, 100 — מנוקד בלייזר
מצויירות חגורות וסאטנים, מקטיפה

דולר. 30 — מעשה־יריה
 פרנקפורט רורין אוסנת־צנע.

 כמעצבת עצמה את מגדירה הידועה
 דורין עיצבה השנה סכום. ובכל לכל

 המיסחרי שסימלה שחורת״השיער,
קולק כמה שחור, לבוש הוא האישי

 הטוש, מראה שונים: בכיוונים ציות
 כשהעליוניות טו״פים, בעיקר שהוא

 בצבעי צעיר, חתיכי, במראה מטריקו,
 ניאון, וירוק מזעזע כחול של ניאון
במחיר אחרים וצבעים וכחול אדום
לטופ. שקל 3.000

 סדנאות־ בגדי הוא נוסף מראה
 עובדת חודשים שלושה כל יוצרים:

 והפעם, צעירים מעצבים שני עם דורין
 מבדי־כותנה בגדי־הצנע אופנת בקו

 50ה־ משנות הדפסים עם וטריקו,
 ואדום כחול שחור, חאקי, לבן, בצבעי

 טוניקות, של לבוש במערכות
 וזרוקות צמודות חולצות סראפנים,

— זול יחידה כל מחיר ומיכנסיים.
בלבד. שקל 2.000
 פרנקפורט דורין הוא שלישי קו

 סופיסטיקייטד. קו זהו לבוטיקים,
 זהב, חום, לבן, שחור, בצבעי בדים
 חצאית ושזיף. כתום כסף אפור,

 ומתרחבים למעלה צרים ששה־חלקים,
 חולצות קלוש, חצאיות למטה.

 — אלגנטיים הם הבדים ומיכנסיים.
 כותנות ז׳ורז׳ט, משי, כבדים, סאטנים
 כשהמחירים סריגים וגם משי ויסקוזה,

למערכת. 25,000—19,000 הם
 עילית אופנה תפירת — נוסף קו

 של יווניות ובגזרות מקומטים מבדים
כשקומבינציית ארוכות טוניקות
 או ושחור זהב של מירקם היא הצבעים

ושחור. כסף
 שימרית גם כוכב. היא הכלה

 בעיצוב עוסקת התמלילנית, אור,
 בשנים שנה. 12 כבר ייחודית. אופנה

ביצירת מתמקדת היא האחרונות
 העבר. כלות של בהשראה שמלות־כלה

עתיקה, תחרה עשויות השמלות
 משי, ז׳ורז׳ט, וואל, שווייצרי, באטיסט
וחרוזים. ריקמה
 משיגה המיוחדים הבדים את

חתונה, בשווקי־לונדון. שימרית
 (או קטנה הצגה זו שימרית, אומרת
 הערב ההצגה. כוכב היא הכלה גדולה).

 להיראות צריכה והיא שלה כולו
נוח. להרגיש וגם במיטבה

שונות, הן שימרית של שמלותיה
 הם: ומחיריה קונבנציונליות, ולא

דולר 200—150 — להשכרה
דולר. 250מ־ החל — ולמכירה

 אורנה הנוסטלגיה. שיחזור
 פלוס נשואה ,34 בת חיפאית היא מרבק

 עיצוב־המוצר למדה היא שתיים.
 כמו לאופנה ומתייחסת ותכשיטנות

ואמנות. פיסול לציור,
 אורגה שואבת רעיונותיה את

 בארץ, ומתצוגות־אופנה מז׳ורנלים
 מדמיינת היא בד, רואה כשהיא ובכלל,

ממנו. תעשה מה כבר
 שילובי על הרבה עובדת אורנה

 מהססת, לא היא וגסים. עדינים חומרים
 על מתלבש מתאים לה שנראה מה וכל

הבגד.
עם בדי־טריקו אורנה משלבת הקיץ
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רחניס, מיפנסיים בישראל: פאריסאית מעצגת״אופנהקון אתי
 סימון שטוחות. ונעליים סנדלים וגם רחבות חצאיות

שגעונות־חאופנה. של האחרונה המילה זרוק, לסיגנון נחשב זה

תמרורים
 צבאי (פרקליט לפצ״ר ♦ נתמנה

 בן־ציון תת־אלוף צה״ל, ראשי)
 בולגריה, יליד הוא פרחי .46 פרחי,
 הנדסה קצין היה ,10 בגיל ארצה שעלה
 ובמיקוש), בחבלה (שהתמחה קרבית

 כדי צעיר בגיל צבא־הקבע את עזב
 אחרי לצה״ל ושב מישפטים ללמוד

 קו בבניית חלק לקחת כדי שנים, כמה
 מכן לאחר תעלת־סואץ. לאורך ברלב,

 המישפטי המסלול את פרחי עבר
 בבית־ שופט עד צבאי מתובע הצבאי,

לעירעורים. הצבאי הדין
 בית־ נשיא לסגן ♦ נתמנה

 פלילים, (נושאי לשלום המישפט
 בתל־ עירוניים) ובתי־דיו תעבורה

 יליד הוא .49 אילת, חיים אביב,
 לבן אב ,3 בגיל ארצה שעלה הונגריה,

 של המישפטי היועץ שהיה בנות, ושתי
 שנים, משך ואחר־כך, גבעתיים, עיריית
שלום. שופט

קלי בבוורלי״הילס, ♦ נישאו
 וטוני ,39 ורטן, סילבי פורניה,
 השניים נשואיה הם אלה .43 סקוטי,

ש הצרפתיה, מלכת־הפופ ורטן, של
 שימש שם בבולגריה, במיקרה נולדה
 הראשון בעלה צרפתי. כדיפלומט אביה

 האלידיי, ג׳וני הרוק מלך היה ורטן של
 ממנו. התגרשה בטרם בן, ילדה שלו

 איש־עסקים הוא השני, החדש, בעלה
 עיסקי־שעשועים אמרגן אמריקאי,

מצליח.
באלבמה, החלל במרכז ♦ נחוג

 של 27ה־ יום־הולדתה ארצות־הברית,
 (מישקלה: זעירה קופת־ניסוי בייקר,

 בחלל, שטיסתה אחד), מקילו פחות
 לטיסות הדרך את סללה שנים, 25 לפני

האמריקאיים. האסטרונאוטים
 של 47ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 רבה לאו, מאיר ישראל הרכ
 פולין, יליד הוא לאו נתניה. של הראשי

 הבודדים הילדים (אחד ניצול־שואה
 הוסמך בוכנוואלד), ממחנה ששרדו
 כולל הרבני ייחוסו .28 בגיל לרבנות

 במישפחתו 35 דור שהינו העובדות את
 הראשי הרב של וחתנו כס־הרבנות על
 ידידיה יצחק הרב תל״אביב, של

 ולשני בנות לשתי אב לאו, פרנקל.
 על המבוקשים המרצים אחד הוא בנים,

חילוניים. בחוגים גם ויהדות דת נושאי
 יום- ,סעודיה בג׳דה, ♦ נחוג
 דאדא, אמין אידי של 59ה־ הולדתו

 החי אוגנדה, של לשעבר רודן־הדמים
 אלף 300 של שנתית מקיצבה בג׳רה
 מבית־המלוכה לו המוענקת דולר,

 ג׳דה, עיריית ראש עדות לפי הסעודי.
 ובהגדלת בתפילה ימיו את אמין מבלה

 כולל איש, 30 עתה המונה מישפחתו,
נשותיו. ארבע

 של 65ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 בימאי(התיאטרון כינים, שמואל

 שלמד בנות, לשלוש אב הקאמרי),
 את החל ואשר בלונהון אמנותו את

הצ׳יזבאטרון. הפלמ״ח, בלהקת דרכו
 יום־הולדתו באוכספורד, ♦ נחוג

 הוגה־ כרלין, ישעיהו של 75ה-
לשעבר בריטי ודיפלומט דעות

 מקורב, שהיה מוסקבה), (וושינגטון,
 ולחיים צ׳רצ׳יל לווינסטון בשעתו,
 ריגה יליד ברלין, יחד. גם וייצמן

 מהנדס, של בנו הוא שבלאטוויה,
 שנה, 60מ־ יותר לפני לאנגליה שהיגר
 הראשון ביקורו את היום עד והזוכר
 סיים שאותו ,1934 בשנת בארץ,

 אותו שהרשימה מיקרית, בפגישה
 אברהם בשם צעיר סטודנט עם מאוד,
 כיאיר, מאוחר יותר שנודע שטרן,
 ישראל) חירות (לוחמי לחיי מייסד

הראשון. ומפקדו
--י• יום־הולד־ במונטה־קרלו, ♦ נחוג

 חוקר קומטו, דאק־איב של 74ה־ תו
 ארבעה המבלה התת־ימיים, המעמקים

 שם בארצות־הברית, שנה בכל חודשים
 לטלוויזיה, פירסומיו על עובד הוא

 ארבעה עוד ולעיתונות: לספרים
 את מנהל הוא שבה במונאקו, חודשים

 חודשים וארבעה האוקינוגראפי, המכון
 שלו, ספינת־המחקר סיפון על נותרים

 שולת־מוקשים שהיא קאליפסו,
 משך שהיה קוסטו, לשעבר. אמריקאית

 לא הצרפתי, בחיל־הים קצין שנה 30
 עצם עד מחקריו, לשם לצלול, חדל
 לעומק לאחרונה צלל הוא הזה. היום

 איש הוא קוסטו מטר. 115 של האסור
 לשונות בחמש השולט רב־גוני,

 ספרדית גרמנית, אנגלית, (צרפתית,
 שלו, בעיתות-הפנאי והמצליח, ורוסית)

רצינית. מוסיקה לחבר וגם לצייר גם
של 77ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 התאחדות מרכז יו״ר זיו־אכ, יצחק
 יום־הולדתו לרגל שכובד האיכרים,

 זיו־אב, הגליל. מושבות יקיר בתואר
 קתות־רובים, יצרן של ובנו רוסיה יליד
 בהבוקר, עיתונאי במגדיאל, איכר היה

 של קודמיהם הכלליים, הציונים (יומון
 אגף־יחסי־הציבור וראש הליברלים),

 לאחר מישרד־הביטחון. של הראשון
 שנים עשרות במשך שימש מכן

התאחדות־האיכרים. כמנכ״ל
 ד״ר של 84ה־ יום־הולדתו 4 נחוג

 ואחד חיפה יליד וילנאי, זאב
 ידיעת״הארץ, ומדריכי חוקרי מוותיקי
 מחקרים מאמרים, עשרות של מחברם

והמוס הערבים מתולדות וספרים,
 למצבות־ ועד בארץ־ישראל למים
בארץ־ישראל. קודש

 ,54 בגיל בהרצליה, ♦ התאבד
 טל, אוריאל (להיסטוריה)סרופסור

 יליד תל־אביב, אוניברסיטת איש
 ואשר 11 בגיל ארצה שעלה אוסטריה,
 היתה ישראלית בהיסטוריה התמחותו

 מרכז־ יהודי ובתולדות השואה בתחום
 להיקבר טל ביקש בצוואתו אירופה.

חילוני. בטקס
 במישרדו מהתקף־לב ♦ נפטר
 מוחי פואד ד״ר ,58 בגיל בקאהיר,
 רופא מצריים, ממשלת ראש אל־דין,

 הכללי המזכיר גם שהיה בהשכלתו,
 — המצרית השילטון מיפלגת של

 — הדמוקרטית הלאומית המיפלגה
 בלבד, שבועיים לפני זכתה, אשר

 מושבי 448 מתוך 390ב־ מוחץ: בנצחון
הפרלמנט.

כונים במאי
לצייזבאטרון מלונדון

2441 הזה העולם


