
היפה והעם
למע בתצלום מאירצ׳ק, עדיה

היפה הדוגמניות אחת רק ודתה לן״
 שערכה בערב־התרמה שהשתתפו פיות

 קניית לשם אחד עם יפה, עם אגורת
 בתל־ דן במלון לקשישים, אמצעי-עור

 קצינת־ לשעבר שדמי, נעמי אביב.
 האגודה, יושבת־ראש וכיום ראשית ח״ן

 קהל את בעוררה הערב את פתחה
 רחב. בלב לתרום באירוע שנכח המאות

 שנערכה המפוארת האופנה תצוגת את
 שחגגה דונסקי, קאריז פתחה במקום

 וזכתה ,45ה־ הולדתה יום את לאחרונה
 לשולחנה מהקהל. נלהבות לתשואות

 דיין, רחל הצטרפה שדמי הידר של
 ותיקה, ותורמת דיין משה של אלמנתו

המרשימה. בתצוגה צפו ויחדיו
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 המקום: מושלמת. היתה התפאורה
 התרבות נספח של חווילתו מידשאות

שמ הקהל: בכפר־שמריהו. האמריקאי,
 די־ עידו עורכי־העיתונים וסלטה, נה

מ יודקובסקי דב ממעריב, סנצ׳ילן
 דר־ עבד־אל־והאב ח״ב ידיעות,
 ארצות־הברית, שגרירות אנשי ארשה,

 חשובים הרבה ועוד תיאטרונים מנהלי
למופת. מחוייטים כולם וחשובות,
 ויינות משובחות גבינות המזון:
 מוסיקת ניגנו נגנים המוסיקה: מעולים.

 וציפו מוכנים היו כולם נעימה. רקע
 נערכה שלכבודו האחד ורק בדריכות,
ה ג׳ה! בא. לא המסיבה מ הגדול. ל
 שהוא הוויטמנים שלמרות נראה

 בקלות. מתעייף הוא לעצמו, מזריק
 שבמלון בחדרו להישאר העדיף הכוכב
הכבודה שכל כך דניאל, מיגדל

כ הידוע חבר-הכנסת
 שוחח תיאטרון, חובב

למון. ג׳ק של שותפתו לץ־מקלינטוק גיורי השחקנית עם ארוכות
 שהופ־ מתשומת־הלב ונהנו להפליא, יתר עם ושוחחה עמדה שהגיעה,

ברירה. בלית אליהם, נתה ויפים רעננים שנראו שחקני־ההצגה,

■גד דיסנצ׳יס בתיה ג גד
מעצב של בחברתו למון לג׳ק המתינה מעריב, עורך

 בוגר שהוא גרא, מימין). (לידה, גרא עודד האופנה
 לעיצוב״ בנוסף החל, ברחובות, לחקלאות הפקולטה

שונות. לחברות ותכשיטים ■סדינים לעצב אופנה,

 טוב ירד
מהקריות

 לכבוש ורוצה מקריית־ביאליק הוא
 גם אז יכול, קליידרמן אם העולם. את

 ,25 בן הוא מזמר, תומר שמו הוא.
 ממוסיקה שנה, 20 פסנתר על מנגן

לפ ילד). רוק(בלהקת ועד קלאסית
יפאני מפיק אותו שמע שנים ארבע ני

| ן1¥|  אולפני מבעלי ברזל, ך
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בהנאה. לועס התקליט, את חין
 לאור יצא והשבוע והתלהב, גדול

 שמו: את הנושא הראשון, תקליטו
תומר.

 במיסעדה עבורו שנערכה במסיבה
 לאורחים תומר ניגן מקאו הסינית

 הוא כי וסיפר מהתקליט, קטעים כמה
 להינשא ועומד באוניברסיטה, סטודנט

הקרובה. בשנה
נשוי. קליידרמן גם
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לאורחי-המסיבה. העת כל לנגו שהמשיד מזמר, תומר של דעתו את סיח
2 ״ פדידמי, מולי טל,כתב; עבי יגעילם;—י— 3 ■


