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אגודת של המלאה ועזרתה
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:הן הראשונות התחנות
 ״גף קפה ״זבולון״, מועדון
ע הוואי״ ב ש ת ו ו נ ח ט

הכרטיס במחיר נכלל—בסירות שייט
רקודים תזמורות,

 זקוקי־די־נור, טחנות. בשבע גם
 של תאורה הירקון, פני על מדורות
ומגוונות... רבות הפתעות המפעל,

בלילה! 12 משעה תנגן ״פילץ״ מקפה קרלו דוצי התזמורת
 ״גן־הטאי״ לקפה 13 מס׳ ״זבולון״! למועדון 6 ומס׳ 4 מס׳ אוטובוסים שרות

 פנד. בן־עמי רחוב ג׳ורג׳, המלך פנת חשמונאים, מרחוב מיוחד מוניות ושרות
ם. — השונות התחנות בין סירות קשר מוגרבי. וכבר דיזנגוף ככר חנ

עולים. ילדי למוסדות קודש ההכנסות כל
 הכניסות ע״י הנשף ובערב 3987 טל׳ ,4 הס יח׳ ״ארמון״, במשרד להשיג הזמנות

מוגבל. ההזמנות מספר

היוגוסלבי הציר מיליצביץ, גיקולה מר של האדיבה חסותו תחת

 חבוי שר אווחים הופעת
בלגוד־זגרב האופרות

היבלובה ו.
סופרנו

בוגינוביץ מ.
מצו־סופרנו

נרליק ט• ינקוביץ ש. גוסטיץ י.
בם בריסון טנור

טאובה מ. הפסנתר ע״י
 מהם, פיאצו, אאידה, טרביאטה, ריגולטו, מסיביליה, הספר : מתוך חלקים

וכו'. הקסם חליל פיגרו, חתונת כרמן, בטרפליי,

ירושלים חיפה רמת־־גן
5.8.50 3.8.50 2.8.50
הצעירים הנוצרים אודם ״מאי״ קולנוע אמפיתיאטרון

 פרסום. עמודי ראה כרטיסים _מכירת
רוברט ה. ו. אימפרסריו

חדשים קורסים נפתחים
ואנגלית עברית לקצינות

יטת לפי  הפשוטה גרג ש
,י ירושלים - אביב תל - בחיפה

זו. שיטה לפי העברית הקצרנות מחבר קמפינסקי, ח. מר בהנהלת
:בכיתה מקום לעצמכם והבטחתם - מיד הרשמו

 .19 פבזנר רחוב קמפינסקי, נאי אצל ר) א׳> (ימים : חיפה
 2913 טל׳ ,42 אלנבי רח׳ ״אירופה״, מלון ג׳) ב׳, (ימים : תל־אביב
 .2515 טל׳ .21 דוד, המלך רחוב ״ויטא״, מלון ה׳) ד, (ימים : ירושלים

מובטחת! ההצלחה
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קיפורה ויאן אגרט מרטה
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חלום נזבצע
 ניתנת היתד, לוא עושה הייתי ״מה

 כחלו־ אחת יממה לבלות האפשרות לי
 עורך־ שאל הזאת השאלה ״את מותי...

 קור־ את הזה״ ״העולם של התחרויות
 לפני ,26 עד 17 בנות הצעירות, אותינו
הת את להגשים בהבטיחו ימים, חודש
ביותר. המקורית שובה

 לשמש יכולות שנתקבלו התשובות
סוציאולוגי. למחקר חומר

תשובות. 562 נתקבלו הכל בסך
שה תשובות כמה כמובן, היו,

 למשל להגשימן. כיצד ידע לא עורך
 מתל־אביב: ב., נורית של הבא, המכתב

 הבנות אחת של החלום אם תעשו ״מה
 ארץ־ בתחום ודוקא חתן, למצוא הוא

 תוכלו האם ? שהתניתם כמו ישראל׳
?״ כזה חלום להגשים

 להגשים שהבטחנו שכחה הכותבת
 חולמת היא האם שעות. 24 של חלום רק
י זו קצרה׳ לתקופה רק בעל על

 קשה אך מקורי הוא גם אחר, חלום
 בת ר., מ. של 'חלומה הוא להגשמה,

 לרחל להדמות הוא ״חלומי :פקידה ,17
 אעשה ומה י לי צוחקים (אתם המשודרת

 הבינה כך שכל רחל זו' י). חלומי וזהו
 והטובה...״ הנאור, הנוער, בני את

 — לה להגיש שנוכל היחידה העזרה
שירים. לכתוב אותה לעודד

 אביבה של הוא שני תרבותי חלום
 לבלות השואפת ,17 בת תלמידה פ.,

חלומות בהרהורי : ״ספרותית״ יממה
 אשאל בטוחות, אדבר ביישנית, איני

 את אוספת הייתי בוקר עם ואקשיב.
 אבנרי, מוסינזון, — הצעירים הסופרים

 — ? (יחד כולם, את יזהר, שמיר,
 היו וודאי רבות■ שואלתם מסכנים!)
גרינ צ. א. בורלא, י. אח״כ משיבים.

עגנון...״ ש״י ברג,
מוחשי, יותר חלום חולמת מ. תדר,

באפ היה רק ״אילו :מקורי פחות אך
 שני של בדירה גרה הייתי שרותו...

״שכנים בלי ומטבח, חדרים  שי- אלא !
 לה, נותנת היתד, לא בלבד אחת ממה

סיפוק. הסתם, מן
קול חלום חולמת מחיפה, ר., שלוה

ישראלי בסרט מופיעה ״אני : נועי
כר דוקומנטרי סרט לא כלומר אמתי,

 את ומשחקת ורוקדת, רוקדת ואני גיל,
 הכל ״הצברית כמו הראשית, הגבורה
 אנו לזה...״ בדומה משהו או יודעת״
בסבל להזדיין לה לייעץ רק יכולים

 שלנו הסרטים שתעשית עד ולחכות נות
 שלא מקוים אנו הגובה. על תעמוד
ההתחרות. גיל את בינתיים תעבור

 חולמות רבות שנערות לנו נראה
 בחיר דוהר, ג׳יפ :דברים שלושה על

 המסע. בקץ טובה וארוחה בו הנוהג
 בת ק., לאה שונות. המסע שדרכי אלא

 יוצאים ״אנו :כותבת מתל־אביב, 18
לע מחניק) (החדר תל־אביב העיר את

 לעבור לארץ. צפונה הרפתקה שות
להר הכבירה. לכנרת הישובים כל את
 במרומים, עצמנו את ודויד אנ-י גיש

 שלט במקום ולשבת הג׳יפ את לעזוב
 וכשאנו בשקט, קצת להתרכז ושקט,

 על לקפוץ רעבים עצמנו את מרגישים
 ולאכול מפוארת למסעדה ולטוס הג׳יפ

ושמנה..״ בריאה ארוחה
680/0 — החלומות של רובם אולם

רחו ש^ינה נראה לאילת. טיסה הוא —
 רבות של ליבן את מקסימה זו קה

נכ שלא לחו״ל, נסיעה במקום (אולי
 מפני גם ואולי ההתחרות, בתנאי ללה

בבנות.) חמור מחסור שם שקיים ששמעו
 לפני ההתחרות עורך המליץ לכן

 ה נ ש ו ש ל שני פרס לתת השופטים חבר
בית־חנן. ממושב ר ג׳ ט

ביו כיפה לנו נראית הבקשות מכל
, ה ש י ר של משאלתה תר ן י י ט ש ר ו  ב

 שפירא מרחוב ,18 בת עורך־דין פקידת
 לאילת. ״טיול :לנו הכותבת חיפה, ,11

 רצוני לבצע האמצעים בידי יש אמנם
אבק זו, בתחרות אזכה באם לכן זה,

 תימן, מעולי לנער וכותי להעביר שכם
 חשבונכם על לאילת הוא יטייל אשר

אני״ במקומי
 חבר בפני המליץ ההתחרות ועורך
מיו כפרס בקשתה, את למלא השופטים

לאילת. תימני נער ולהטים חד,
ראשון פרס

 לתת השופטים חבר החליט אחד פה
 גריני רחל לחיילת הראשון הפרס את

 בן־יהודה אליעזר מרח׳ ,181/2 בת באום,
אי־שם. המשרתת תל־אביב, ,200

בפטפו נרבה ״אל : חלומה והנה
אפ יש ואם נורמלית, בחורה אני טים.

מה קצת ליהנות זר, במשטר שרות
 לי תנו !הבו שעה, 24 אפילו חיים,

ם המאכסימום את ת א  לתת יכולים ש
 בעצמי. אמצא השאר את שעה. 24ב־

 נתחיל שעה. 24ל־ לא ? אידיאל ? בחור
 — בגדים חברים. טאכסי, : מנסיעות

אופנה. של לחנות לקחתני נא הואילו

 היפה השמלה את לעצמי בוחרת אני שם
חש <על לי. חשוב אינו המחיר ביותר.
 לחנות נוסעת אני משם !) בונכם

 נעלים זוג לי . ובוחרת לנעלים,
 עליהן ושמתי ראוה, בחלון שראיתין

תס למספרה. — משם מזמן. עיני את
 שמוכרחיב כמו ולא שצריך, כמו רוקת

צבאי. במחנה
 מסיעה המכונית מוכנה. אני עתה

 ״השרון״. אה, ? יקר מלון ל־איזד, אותי
 מקבלים והמלצרים השוער המנהל,

 לפחות הייתי כאילו בכבוד, פני את
 כבר תיירת. או כוכב־קולנע, או נסיכה
משלי. חדר לי הכינו

 חלום. בתוך חלום היא הערב ארוחת
 חיל בן בחור לרקוד. מתחילים אחריה

 מתחנן, ומבולבל, שחרחר פורת, ובן
 ואנחני לו, נענית אני אתי. לרקוד

רוקדים.
 מאזינים שאמפאן, שותים אנחנו
כיף. צחוק, האלוהית, למוסיקה

ב אותי מעירה בדלת קלה נקישה
 ארוחת אוכלת אני .10 השעה בוקר.
 חברותי אותי ראו לוא במיטה. בוקר

במחנה...
 מותר כאן הים. לשפת יורדת אני

 ושלא משלנו צעירים, בחורים להתרחץ.
מסביבי. מצטופפים משלנו,

 מתקרב החלום צהרים. ארוחת באחת
האור שאר נהנית. אני זאת בכל לקיצו.

 מחכה לי אך לנוח. לחדריהם עולים חים
 אין אבל תם החלום שלי. המכונית

 שלי, שעה וארבע עשרים לי היו דבר,
לרצוני.

 אורי :העורך / שיף מידד :האחראי / ת״א ,12 לילינבלום רחוב :הכתובת
תל־אביב. שהם׳ מ. דפוס / כהן ושלום גורמן אברהם :המו״לים / אבנרי


