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סון לנופש, צאתך לפני  לעצמן ח
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 תוספת. כל ללא בארץ, ומלון ראה

ת ו ע : ש ד ר ש  ד ,8.30—19.00 מ
באמ אף להזמין תוכל לנוחותך

הטלפון. צעות
נאה. שי ותקבל זו מודעה הבא

■ ל ב ת י ב  א
ב ו ת ן ר ו ד ד ו 2 ג 8 

ן ו פ ל 2 ט 2 2 0 4 2

!הכובש השעון ״סייקו״

 האחרונות בשנים העולם שוקי את שכבשו ״סייקו״ שעוני
בארץ, השעונים עונדי לב את כבשו

 ״סייקו״ של הענק במפעלי ביפן מיוצרים ״סייקו״ שעוני
 שעונים, לייצור מומחים אלפי ומעסיקים 1882 בשנת שנוסדו

ומעצבים. שענים מתכננים,

 איכות, לשעוני בעולם ביותר הגדול המפעל הוא ״סייקו״
 כספי במחזור בשנה שעונים מיליון 14 ומוכר מייצר הוא
דולר. מיליון 400 של

 דגמים 150וב־ יד כשעון דגמים 300ב־ מיוצר ״סייקו״ שעון
קיר. כשעון

 הקוזרץ, שעון 1966 בשנת עוד פותח ״סייקו״ במפעלי
 שניר, עשיריות 2 של (דיוק בעולם ביותר המדייק השעון

ביממה).

 לייצור המיוחדות המכונות גם מיוצרות ״סייקו״ במפעלי
הרחב. בעולם השעונים תעשיות לכל נמכרות והן שעונים

 האסיאתיים המשחקים כל של הרשמי כשעון שימש •סייקו״
״.70 ״אקספו תערוכת ושל בטוקיו האולימפיאדה של

 הדינאמי והעיצוב המושלמת האיכות העצום, הדגמים מבחר
 העולמי בשוק השעון של להצלחתו רבות שתרמו הם המזהיר

 שמריהן על השוקדות ותיקות שויצריות שחברות כך כדי ועד
בשנה. שנה מדי ״סייקו״ של החדישים הדגמים את מעתיקות

 שבין והנפוץ הטוב ״סייקו״ כי בודאות לאמור אפשר כיום
 הם ורבים הישראלים ידי או לבות את כבש האיכות שעוני

ודיוקו. מעיצובו נהנים אותו העונדים
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תמרורים
ם י פ צ ק מ ו נ י ת  הזמר־שחקן . ל

 הצעירה ואשתו אזגכור שארל הצרפתי
 חודשים שבעה בת תינוקת לזוג אולה.

קטיה. בשם

♦ ה כ  בתואר קמברידג׳, באוניברסיטת ז
כמו בציון להיסטוריה, האוניברסיטה בוגר

 הנטיף הבריטי יורש־העצר טוב, עט
לימו את הקודמת בשנה שסיים צ׳ארלס,

 אמר צ׳ארלם של מורהו טוב. בציון דיו
 חשוב, הישג *זהו כי טוב הכימעט על

האח בשנה למלא נאלץ שיורש־העצר כיוון
 ובמים־ מוזילס הנסיך של תפקידיו את רונה
 באוסטרליה, ביקור גם אלה חובותיו גרת

וביפאן.״ בניו־זילנד

ה ת כ  שנערך סרטים בפסטיבל ♦ ז
 מיש־ על ראשון בפרס טכסאס, בסן־אנטוניו,

אל■ גילה השחקנית מצור, בסרט חקה

אלמגור גילה

 זמן־מה לפני שנערך בפסטיבל גם מגור.
 גילה של מישחקה לטובה צויין בשיקאגו,

במצור.

ה כ  בכינור לנגינה הראשון בפרס ♦ ז
 צ׳ייקוב־ שם על הבין־לאומיות בתחרויות

הסובייטי הכנר — במוסקבה הנערכות סקי,
קרמר. גדעון

ה נ ו  משרד־הע־ למנכ״ל למישנה ♦ מ
 צ׳כיה, יליד נאור. גדעון ד״ר בודה,

 גבים. קיבוץ חבר והיה 1939ב־ לארץ עלה
 המקומית המועצה •לראש נבחך 1955ב־

 לארצות־הברית, נסע 1965וב־ קריית־גת,
 תואר וקיבל ציבורי במינהל שם השתלם
דוקטור.

ם י ל ה נ ן מ מ ו האי השחקן ♦ ר
 הצעירה והשחקנית גאסמן ויטוריו טלקי

ד׳אנדראה. דילמה
ם י ד מ ו ש ע ר ג ת ה  הזמן- ♦ ל

 קלודין, ורעייתו ויליאמם אגדי שחקן
 ושלושה שנים שמונה של נישואין אחרי
 נחשבו השניים מאומץ). מהם (אחד ילדים
בהוליווד. ביותר היציבים הזוגות לאחד

ה ר ט פ  אשת ,74 בגיל בצרפת, ♦ נ
 שנודעה אלזה, אראגון, לואי המשורר

יריבתה עם יחד המאה, של 20ה־ בשנות

אלזה

 דאלי, סלבאדור הצייר של רעייתו גאלה,
 שימשו הן פאריז. של ביותר היפות כנשים
 וכל אז של פאריז לאמני השראה כמקור

 התגאה תקופה, באותה לשמו ראוי אמן
בכך.


