
 אך במספרה. לבקר פנויה ואינך הערב באים אורחים
 פיליפס. של מיבש-השער עם בביתך המספרה דאגה, אל

המצ שער מייבשי של דגמים מבחר לך מגישה פיליפס
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שי
ב קבוע טור בעל
 ערך השבוע, דבר

שר במלון ראיונות
ממ הוא אותם תח,
 באולם עתה שיך
דקל.

ג ו ח אכרך יום- . נ
של 45ה־ הולדתה

ה העיתונאי שהראיון הוותיקה, הרכילאית
 ז״ל, בן־גוריון פולה עם היה שלה ראשון
 בגרמניה שנולדה (הרצברג), אכרן* מילה

 בעירו היהודית הקהילה ראש שהיה לאב
הצ שמונה, בגיל לארץ עלתה כל־בו, ובעל

והש בכלי־נשק הדריכה בו לאצ״ל טרפה
יפו. כיבוש על בקרב תתפה

ג ו ח  אחד של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נ
ה העצמאות, מגילת מחותמי ש מול. מ

קור

ל עלה פולין, יליד
 למד ,1932ב־ ארץ

העב באוניברסיטה
תנו ממייסדי רית,

 הציוני, הנוער עת
ה בקונגרסים ציר

 ,1933מ־ ציוניים
 המדינה מועצת חבר

ה היו״ר הזמנית,
ה ועדת של ראשון

חי ועדת יו״ר חוץ,
וספו תרבות נוך,
 כ־ עתה משמש רט,

שר־התיירות.

ג ו ח טי במלון שנערכה במסיבה ♦ נ
העיתו של 38,־ד יום־הולדתו בהרצליה, ראן

ש הרדיו ואיש נאי
ה־ בערבי התפרסם
שמו שלו, ראיונות

פולין, יליד שי. אל
,1953ב־ לארץ עלה
ובאו בתיכון למד

דו היה ניברסיטה,
הבימה, תיאטרון בר

יחסי־ציבור, איש

וובאיחסון. בשימוש מירבית נוחיות להתאמה. הניתן א ש י  בתל־אביב, החייל בבית • נ
ישע כתב־מעריב של בתו אביעס, עדית

שימו גרפיקה הלומדת אביעם, (שייקר,) יהו
אכיגד הקבע צבא וקצין בטכניון, שית

סנדלר.

ו א ש י  בתו שבצרפת, דיז׳ון בעיר ♦ נ
 ויקטוריה צ׳אפלין, צ׳ארלי של 19ה־ בת

 ג׳אףבפטיסט הקירקס וליצן צ׳אפלין,
 במו- לאחרונה עימה שהופיע ),33( טירה

 פליני, פדריקו של בסרטו ובקטע עדוני־לילה
הליצנים.

ז

ונוער ילדים לשעוני חדש עידו
 בית החל אלה בימים
ם החרושת י נ ו ע ש  ל

££\ג ל שבאשקלון 0
 הישראלי לשוק ספק

 ושעונים לילדים שעונים
על־ המעוצבים אופנתיים

ה מהמעצבים אחד ידי
מארצות־הברית. בכירים

שב־ הספרות לוהות
 מצוירים לילדים שעונים

ה צבעוניים בציורים
יל סיפורי על מספרים

 כשבכל נודעים, דים
 העיניים בשעון תמונה
נעות.

 שעון היה לא מעולם
 לילדים. בעיקר המיועד רב כה בדמיון ומעוצב נאה כה

לירות. 39מ־ הם הילדים לשעוני המחירים

 עצמם והשעונים גוזנים בשלל הן הילדים לשעוני הרצועות
 גם ניתנת אמריקאי. ופטנט שוויצרי מנגנון על־ידי מורכבים
השעון. לרוכש לשנה אחריות

, של האופנה שעוני \££  האופנה צררי את הולמים 0
המסוגננות. ורצועותיהם הפסיכודליים בצבעים האחרונה
; החרושת בית ייצא השנה \££  בעיקר תוצרתו כל את 0

 הרכה הדרישה עם אחרות. לארצות וכן לארצות־הברית
ה את המקומי לשוק לספק החברה החלה הנוח והמחיר
 למין אופנה שעוני וכן ולנוער, לילדים זה בשלב שעונים,

״ הנשי.
. החרושת בית מקווה הקרוב בעתיד \££  לשוק לספק 0
 חדשים, ורעיונות בסגנונות ונשים גברים שעוני גם המקומי

הישראלי. השעונים בשוק בנמצא אינם עדיין אשר
 שעונים, 250,בכיססס השנה מוערכת השעונים יצור תכנית

 500,ל־ססס בשנה השעוניב ייצור יגיע — הרחבה ולאחר
שעונים.

ם י ל ה נ ן מ מ ו  שהופיע הזמר ♦ ר
 שיער, המחזמר של הישראלית בגירסה
ה להקת חבר של אחיו ג׳אגר, כרים
אן ג׳אגר, מיק המתגלגלות אבנים רי מ ו

ג׳אגר כרים

 חברתו שנתיים במשך שהיתה פייטפול
 שבועיים לפני שהתחתן ג׳אגר, מיק של
די־מצ׳יאס. ביאנקה עם

 בגיל בעפולה, החולים בבית ♦ ר ©ט נ
 מוותיקי הארצי, הקיבוץ ממייסדי אחד ,71

 של הכלכלנים מראשי בית־אלפא, קיבוץ
 תנועת של הדיעות ומחוגי הארצי הקיבוץ
 חבר שיהיה הכהן, אליעזר — העבודה
 ואחד ישראל בנק של המייעצת המועצה

 מאיר ח״כ של הפנים־מפלגתיים המתנגדים
יערי.

ה העולם10 1762 הז


