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ישראל״ של היופי ״נערת התואר על יתחרו יפהפיות נערות 12

 בערב 9ב־ .$ו7 א׳ ביום ייערך הבחירה טכס
בתל־אביב ״פאל׳ חלון של ״העצמאות׳ באולם

 את תייצג בתואר הזוכה הנערה
 הבינלאומית היופי בתחרות ישראל
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ת -------------------------- ת בתוכני תי מנו א ----------------------------ה

ברקו יהודה * בשן יגאל
חג״ לנו נעשה ״בוא תוכניתם מתוך נבחרים בקטעים

והאחיות האחים
ה: ח טימור משה מנ

״מופע׳ תיאטרון גפני איתן והפקה: אירגון
קלי: ליווי סי מוי: * הצמרת זמרי מו ̂  שפלן דליה בי
שור: קטעי ת: הדרכת * ריפל יואל קי  גפני יונה מועמדו

ם מכירת סי  המשרדים וביתר ,248787 טלפון ת״א, 90 גבירול אבן רח׳ ״הדרו״ : כרטי
ת עם בשיתוף נערכת התחרות ת: החברו או ב ה

ם בגדי ״דמה" לגברים. חולצות לנשים, ושמלות חולצות ״ניבה" ת, וחוף, י  חזיו
ם חגורות, קי ת חלו תונו ת לילה. וכו קו רו ס ת  תכשירי עם עוצבו המועמדות של ה

ת: המועמדות איפור ״חלה". רו ח ת  מאוסף היופי. מדע רובינשטיין הלנה ל
ר! מלבד — בהם יקר הכל פלאטין תכשיטי חי מ  סלון ״וטורי" סלון ה
ת. לעיצוב הצמרת קו גינס תצוגת תל־אביב. 142 הרצל גבעת מרנו נעלי תסרו

עלומים.

במדינה
העם

סון א־נ ל

 איבר איד
 גבון יצחק ח״פ

 עולמו את
אחד ברגע

אחד. ברגע עולמו את לאבד אדם יכול
 יו״ר נבון, יצחק. לח״ב השבוע קרה זה

הכנסת. של ועדת־החוץ־וד,ביטחון
מת חיובי, כאיש נבון נצטייר כד, עד
 רבד, אהדה לעצמו רכש הוא ואנושי. קדם

 — רמות מישרות פעמיים הפסיד כאשר
 — המדינה ונשיא הכנסת יו״ר תפקידי
 אף כלפיו. בלתי־הוגנת שהיתה כצורה
 מחבריו התרחק רפ״י, מייסדי עם שנמנה

המימסד. של היונים אחת והפך
 הציע בטלוויזיה, נבון הופיע השבוע

 ואף הפידאיון, על מוות של פסקי־דין להטיל
לבצעם.

המשודר, הדו־שיח יצרים. מול הגיון

נבון ח״כ
אפלים יצרים

?פארא- כימעט היד, הדברים, את אמר שבו .  ־.״4,
 ׳ מיפלגת־ד,עבודה, של היונה נבון, :דונסלי

 נציג דווקא ואילו — אסירים להרוג הציע
 פסל אברמוב, זלמן שניאור ח״ב הליכוד,

וכל. מכל זו הצעד,
 מחדש אברמוב הזכיר כך כדי תוך

 שכולם הרציונליים, הנימוקים רוב את
עונש־מוות: שוללים כאחד
הפידאיון איש. ירתיע לא הוא #

 הן ישראל, בתוך הן — למשימות היוצאים
 שאלה יודעים — הבינלאומיים בנתיבים

 הוצאה־ של הסינון משימוודהתאבדות. הן
לסי קטנה תוספת רק הוא בישראל להורג

 הפעולה במהלך הריגה של הכללי כון
אנטבה). מינכן, סאבוי, (מעלות, עצמה
 חיילי של בחייהם יעלה הוא #

 כשהם פידאיון נכנעים פעם לא צה״ל.
 כי יידעו אם חסר-תוחלת. שמצבם רואים

 טי- עד יילחמו להורג, יוצאו זד, במיקרה
חייהם את ו״ימכרו האחרונה, פודהדם
ביוקר״.

 כני־ לקיחת ימנע לא הוא #
 פעולות- כי לחשוב הוא אבסורד ערוכה.

אנ מינכן, פעולת כגון הגדולות, הראווה
 במטרה באמת בוצעו מעלות, או טבה

 למשוך היא המטרד, בני־ערובה. לשחרר
 הפידאיון, של לעניינם עולמית תשומת־לב

 חיים, אסירים ישראל בידי יהיו לא ואם
 שיחדור תמורת בעתיד, החוטפים ידרשו

 תביעות ביצוע או כסף, כופר בגי-ערובה,
נסי בקרום, ההתנחלות (סילוק־ פוליטיות

וכר). מסויים, משטח גה
להו מציע אינו נבון אפילו כן, על יתר

 השבויים. הפידאיון כל את להורג ציא
 את לתבוע שאפשר מישהו יישאר תמיד

שיחרורו.
פי- של הימצאותו דווקא כך: על נוסף
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