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 בשמה רק הזדהתה בתחרות, המשתתפות כשאר שוודיה, של
למעלה: בפרס. זכייתה ברגע — בתמונת אנלי. — הפרטי

בלבושן. לגמרי נוח מרגישות שהן רושם עושות המשתתפות התחרות. במת של כללי מראה

 היה זה הוותיקים, מספרים עם,
נערכות היו תחרויוודיופי :להיפך

 בביקיני. לפחות — לבושות כשהמשתתפות
 מוסיפים היו הפרם, את לקבל כדי אולם

להתפשט. צריכות היו הן בקריצה,
 ובעמוד הקודם בעמוד שהתמונות אלא

 היום, :הדברים פני שהשתנו מוכיחות זה
 מתלבשות בעירום, המועמדות מתחרות כבר

ה את לקבל הבמה על עולות הן כאשר
פרס.

 הראשונה מיס־עירום תחרות זו היתר,
 מבשרת והצלחתה — בשוודיה שהתקיימה

 לצפות, שניתן כפי האחרונה. היא שאין
 יצרני־אופנה. על־ידי התחרות אורגנה לא

 היו החשופות הנאוות מאחורי החיה הרוח
 ואס- בעיר שוודיים אירגוני־ספורט. ארבעה
 בשיטות הנושא את לקדם שהחליטו טארם,

חדשניות.
̂־ ־

ף ישראל גציכת מחיה מי
- '"תמונותיהן מארגניס^זוגשו" 1]*  ־
/  האישיים ופרטיהן — כמובן בעירום *
גי הראיונות, התחלת עם בנות. 240 של
 מהבנות שרבות להפתעתם המארגנים לו
 שלחו אחרים מועמדות. שהן כלל ידעו לא
לאח היו מהיכן במקומן. מועמדותן את
 טרחו לא — שלהן תמונות־העירום אלו רים

 טרחו לא והמארגנים להסביר, הנערות
לשאול.
 53 כי התברר הסינון לאחר מקום, מכל
 החופשי. מרצונן זאת בכל נרשמו נערות

ל מתבקשות כשהן לתחרות, נתקבלו הן
 מכל החשוף גופן את הקהל בפני הציג
ה שמן ואת — המניפה מלבד — כיסוי
בלבד. פרטי

הת קצת לקתה ההופעה, גיוון מבחינת
 אחד בגד רק היה לבנות בחסר. חרות
האמר אימנו• חווה של זה את — להציג

 בגד הצגת על-ידי דאת לתקן ניסו גנים
אפ זווית ומכל אפשרית תנוחה בכל זה

מראיי צוות על־ידי רואיינו הבנות שרית:
 שיש מה את להראות ניסו מלוטש, נים
 הציגו מכן לאחר הגבות. לקו מעל להן
הסתו צעדו, הן מתחת: להן שיש מה את

 את ושוב שוב והסירו ושוב, הלוך בבו
 על־ ,האסטרטגיים לאתרים מעל המניפות

 פניהן. על צחה רוח קצת להשיב מנת
ה לבחירת השופטים ניגשו מכן, לאחר
מלכה.
מקהל־הצופים, שהורכב — השופטים חבר

 באנלי בחר — ההצבעה זכות ניתנה לו
 פנים בעלת נאה, בלונדינית גבלה, מהעיר

 אותה זיכתה הבחירה סביר. וגוף סימפטיים
ל״י,1.200כ־ של כספי בפרס  לתואר בנוסף '
 לשנת השוודית עירום מים של הנכבד

1970.
 לתחרות בסבלנות להמתין רק נותר עתה,

 מעניין .,ביץ במיאמי העולמית עירום מיס
נציגת־ישראל. תהיה מי

כמדינה
)23 נזנבנזרד (המשן

 סמים, סחר ,עבור זה את ששילמתי שום
 בחשבון,״ בא ״לא אמרה. שהמשטרה כמו

 הכסף את להחזיק ״נמשיך הפקיד. סירב
 שתשלם עד המשטרה, על־ידי ממך שנלקח

 כאילו לרשום, נסכים לא אבל החוב. את
 בסמים ממסחר הכנסות על כספים שילמת

משכרים.״
 אם עדיין החליט לא לביתו, חזר דרורי
הכפול. לתכתיב להיכנע
 הצד דווקא אותו עניין מכל, פחות הכי

 לידי הכסף הגיע כיצד שבפרשה: הציבורי
 הזה, העולם כתב את מס־ההכנסה. שלטונות

 לא דווקא. . הזו השאלה עניינה מאידך,
 המשטרה. תשובת התגלתה מעניינת פחות
 תל־ מחוז דובר אריכא, עמוס רב־פקד אמר

אביב:
ש כספים לגבי הסבר לנו אין ״כאשר

ה את מעבירים אוו חשודים, אצל נמצאים
 — שלנו במדינה מס־הכנסה. לידי מידע
מיסים.״ משלמים כל קודם

תל״אביב
פרעות
העיר במרכז
 בתל■ בככר־דיזנגוף המוזג במסעדת

 העגול, הבאר סביב למצוא, ניתן אביב,
 — מהחבית בירה ורומני׳ הונגרי אוכל

ושמחה. ששון גם האחרונים ובשבועות
ההנ לא מספקת והשמחה . הששון את
 זה מסויימת. אורחים קבוצת אלא הלה,

ה כאשר שבועות, כשלושה לפני התחיל
ה העולם ואנשי בריונים שמנתה קבוצה,
בק בצחוק, סילקה, במקום, אכלה תחתון,

 בזה, חש לא הבארמן .777, קוניאק בוק
 אין עד החבורה את שיעשעה והעובדה

 החזירו הבקבוק, את הריקו כאשר קץ.
 אגורות. 20 תמורתו תבעו לבארמן, אותו

 צילצל הגניבה, את הבארמן גילה אז רק
למשטרה.
 שוטר הגיע הקוניאק. את זיכרו

הא הבארמן הכחישו, החבר׳ה קטנוע. על
 בינתיים הציע ניידת, הזמין השוטר שים.

 לדרוש הבקבוק, מחיר את לשלם לחברה
 לא אך הטובה, לעצה שמעו הללו קבלה.

 יהיה בך. ״נטפל לבארמן: שהבטיחו לפני
בסדר.״

ברצינות. האיום את לקח לא הבארמן
בר קבוצת טעה. כי נוכח למחרת כבר אך

 בפראות, השתוללה למסעדה, פרצה יונים
_ ^ ^ הניידת. השהגיע לפני הסתלקה

ב חזרה ההצגה  בתום י$וורהבאים•5גם''
 מגיעה היתד, הניידת כאשר התקפה, כל

 היה מר,מתפרעים, ריק המקום את ומוצאת
 .״אתם שואל: אלמוני וקול הטלפון, מצלצל
 הקוניאק?״ את זוכרים

 המקום שבעלי כך, כדי עד הגיעו ""הדברים
המסעדה. סגירת את להקדים נאלצו

 לצמצם מנסה אלון, זלמן המסעדה, מנהל
 שמתנהלת העובדה את לטשטש הנזק, את
גנג לא בכלל ״אלו חורמה: מלחמת כאן

 אז לבלות, לכאן שבאים חברה אלו סטרים.
לעשות?״ אפשר מה קצת. מתלהבים הם

 להפנותה היה הראוי שמן טובה, שאלה
דווקא. למשטרה

3 בחו״ל ישראלים
ביקור

סואץ בתעית
הבינלאו בתערוכה המצרי הביתן מנהל

מע רק מופתע. היה שביפן באוסאקה מית
 בתערוכה המבקרים המיליונים מבין טים

 אלה גם הצנוע. המצרי הביתן את פקדו
 מוצגי פני על עברו ביעף, אותו סקרו

לש הירבו ולא שבו האורינטאלית האמנות
שאלות. אול

 ממנו וביקש צעיר אליו ניגש כאשר
 ולשמוע בלוויתו בתערוכה סיור לערוך
ה למנהל הבקשה החניפה הסברים, ממנו
 האנגלית דובר הצעיר את ליוזה הוא ביתן.
 כל בפרוטרוט לו הסביר הביתן, כל סביב
שבו. ומוצג מוצג

 מוקטן דגם ליד במיוחד התעכבו השניים
 כאן בתערוכה. המוצג תעלת־סואץ של

הדמיון כיד המצרי הביתן מנהל הפליג
)28 בעמוד (המשך

1725 הזה העולם


