
רוקח גאולה .16
 ,6 בגיל ארצה שבאה טריפוליטניה ילידת ,19 בת

חרקים. אוספת בסרט, לשחק מתכוננת סישחק, לומדת
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טגרונד עדינה ו.7 רו
 חברת היתת שניס, נושר לפני ארצה עלתה ,17 בת רוסיה ילידת

באלט. חובבת גננת, בית־זרע, למשק והשתיינה השומר־הצעיר

ואג׳<כו אביבה .1$
 קוססטיקה,! למדה לשעבר, הצעיר השומר חברת ,17 בת

דיילת־אוויר. בעתיד להיות ומקווה לצבא לצאת מתכוננת

ה ו.9 הררי ירדנ
 רקדנית, של לקאריירה והתכוננה ריקוד שלמדה צברית

כדוגמנית. עתה עובדת תאונת־דרכים. מפאת שנפסקה
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שנה .20 ממן שו
 להקת חברת היתח מתיקה, צפתית למשפחה חמישי דור ,23 בת

שלגיה. בתפקיד התפרסמה ילדים, תיאטרון שחקנית מכן לאחר הצפון,

מן מרקו רג מציג: תו
ה ייפתח הישראלי המים פסטיבל •

ב בערב, 9 בשעה באוגוסט, 24 ד׳, 'יום יום,
 הבריכה תיסגר זה לצורן אכדיר.. מלון בריכת
אחרי־הצהרים. 3 בשעה כבר הרחב לקהל

★ ★ ★

 סייט־ חברת ממשרדי :למקדם תחבורה •
תל־אביב. פילץ/ (בית 81 הירקון רחוב סיאינג,

★ ★ ★

ת • י נ כ ו : ת ב ר ע  שתפקח הועדה בחירת ה
 * הסופיות המועמדות מיצעד הספירה על

 המנחה, על-ידי מועמדת כל עם אישי ראיון
י ר ר, או ה ו  חמוע• של שונות הופעות כולל ז
̂  המועמדות של סופי מיצעד עצמן מדות
 התחלת הקהל על־ידי פתקי-הבוחר מילוי
 של באלס־מיס הועדה על-ידי הקולות מניין

 נסטוול־ רוני בהן־רכת תל־אביב, הפועל קבוצת
 ישראל, אלוף על־ידי למים קפיצות־ראמה ג׳י

 אלופי של ראווה מישחה •¥- פלבינסקי ירון
תוצ הכרזת היתוליות תחרויות השתויה

 הסג־ שתי של ההכתרה טכס הבחירות אות
ת בידי נסיכות־המים ושלוש ניות י ד ו ה ד י  מ

, י ח  מלכת־ הכתרת 1958 סלכת־הסיס ר
ה בידי. 1960 המים ו ו י ר ז י פ  הפלגת * ש

 נשף בסירה הקהל על־פני. והסגניות המלכה
 בבריכת־ רחצה ^ הבוקר אור עד ריקודים
הבוקר. אור עד אנדיה מלון של השחייה

★ ★ ★

רדז׳ לאן, במשרד הכרטיסים מכירת •
מש ובכל ,61655 תל־אביב,'טלפון ,101 דיזנגוף

 :הפסטיבל בקרב בעירו הכרטיסים רדי
״אבריה״. במלון גם כרטיסים מבירת


