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 יכולות אלה כעמודים התמונות

כש — שלד תמונותיו להיות
ה נפתחה שוב כי הכאה. נה

 מלכת־המים- לכהירת תחרות
וה החן את שתכמל הצעירה
 השד צעירה אומה של נעורים

 שתי המלכה, ימים. לחוד כנת
ה של ונסיכות-המים סגניותיה
 כללי כקלפי תיכחרנה מחוזות,

 שיהיה הציכור על־ידי וישיר,
 הכחידה - הסיום כנשף! נוכח

 זה מסוג היחידה הדמוקרטית
 המים מלכת כמו כולה. כארץ
 ראשי- על־ידי שנתקכלה ,1958

 כחמש ואלילי-הקולנוע הציכור
 כינלאו- הצלחה וקצרה ארצות

 1959 מלכת־המים גם תצא מית,
 לארצות כשליחות-של־רצודטוכ

התיכון. הים לחופי השוכנות
 המועמדת למלא זכאית הזה השאלון את

להמ המעוניין אחר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות, לדעתו המתאימה מועמדת, יעל ליץ

השם:
:משפחתי מצב

:המלאה הכתובת

 :הלידה שנת
 :הלידה מקום
 :העליה שנת
------ :נוכה

----- צכעשיער:
 — :עיניים צכע

- :קודמת השכלה

שפות: ידיעת

איזה) (לצייןספורט

:לימודים שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

חוככויות:

ו א י צ ־ ו א י י צ צ (,ל
ג יהודית וגציתה הגנות, קיסר נדון בעקבות

 חברה הנה או היתה המועמדת האס
 אירגון קיבוצית, תנועה בתנועת־נוער,

אחר? אגוד כל או אמנותית להקה ספורט,

ומתי: איזה פרט

כשכוע נסיכות שתי

! > /  מלכת־ צעקה מכאן!״ אותי הוציאו /
 ״אתם קולות, בקולי מזרחי יהודית ד,מים

 את לפתה בידיה מפשע!״ חפה אני שומעים,
 ניסתה כאילו והמזוהם, הצר תא־הכלא סורגי

 היו מאמציה כל אולם ממקומם. לעקרם
 שמלתה ומסוגר. נעול היה תא־הכלא לשוא.

 ניגוד היותה יהודית של והמבריקה החדישה
 כן פי על אף והמלוכלך. הישן לתא בולט

 שנבלעו צעקותיה, את לשמוע איש טרח לא
הכלא. במסדרונות

 הגואל. המפתחות שיקשוק נשמע לבסוף
ונפ ציריה על חרקה המסורגת התא דלת

 מלכת־ השתוממה חופשיה?״ ״אני תחה.
לנצח.״ הצדק שסוף ״ידעתי המים,

 הכפיים מחיאות נשמעו בראבו!״ ״בראבו,
 קבוצת נפלאה.״ ״היית ההתפעלות. וקריאות
 האולפן־הענק בתוך שניצבה הקטנה האנשים

 חייכה ברומא צ׳יטה צ׳ינה אולפני בשטח
 מוכשרת שאת חושב ״אני מחמאות. ושפעה
 רוברטו האיטלקי הקולנוע במאי אמר מאד,״

 בקריירה מתחילה אינך ״מדוע מונטאני,
 שחקנית להיות רוצה ״אינני קולנועית?״

הודי עתונאית,״ להיות רוצה אני קולנוע,
קצרות. יהודית עה

 צ׳יטה. בצ׳ינה דממה של יום זה היה
המשתר באולפנים מלכת־המים של ביקורה

 חצי־שעת־נסיעה במרחק ענקי, שטח על עים
 כל ערכו לא בו ביום חזקא חל מרומא,

פוע ניקו עוד בחוץ הסרטים. בעיר צילומים
 הסוסים מגללי העצומות האורוות את לים

 פה התרוצצו פועלים בבן־חור. שהשתתפו
 שלושה לצורך ענקיות תפאורות הקימו ושם,

 אחת. ובעונה בעת כאן המוסרטים סרטים
 אותו בוצעה לא ממש הסרטה עבודת אולם
של הפרסונל מנהל אוגוסטיני, הד״ר יום.

פני על המלכותי סיורה כדי וך
 את לדרג יהודית למדה ארצות־אירופה, i ן

בדר דרגות. וכמה לכמה השונות חוזיותיה
 הפגישות כלולות היו ביותר המשעממת גה

 בהן לפגוש אמנם זכתה יהודית הרשמיות.
 הרצון־הטוב שליחת בתור רמי־מעלה, אישים

מת עמם להחליף תל־אביב, עירית ראש של
 על מילים כמה לשוחח למזכרת, זעירות נות
 בין הידידות ועל ישראל על האויר, מזג

 בניני של הענקיים באולמות לסייר העמים,
 הללו הפגישות כל כמעט אולם העיריות,

לרעותה• אחת דמו
 נקבע רומא בעיריית יהודית של ביקורה

 באותו שהתכונן העיר, ראש מסוים. למועד
 קנדית, צבאית משלחת עם יחד לקבלה יום

 לקבלת־ במדים קרבינרים של גדוד הכין
 בשבוע לפגישה איחרה יהודית אולם הפנים.
 כמובן היה יכול לא העיר ראש תמים.

 את השאיר לעיר, מחוץ שנסע כיון להמתין.
סגניו. בידי הפנים קבלת

 עטור שומר־הסף התלוצץ כבוד,״ ״איזה
 יהודית את הוביל כאשר הססגונים, המדים

 בשבוע נסיכות ״שתי קבלת־הפנים, אולם אל
 יהודית לפני מספר ימים כי התברר אחד.״
ער הבריטית, מרגרט הנסיכה ברומא ביקרה

יהודית. כדוגמת בעיריה נימוסין ביקור כה
 הפרסקות, מעוטר קבלות־הפנים באולם

 מנהל העיר, סגן־ראש יהודית פני את קיבלו
 טיילו הם העיר• ראש לשכת, ומנהל הטקס
 ותמונות פסלים של מוזיאונים פני על עמה

 שם למרפסת, אותה הובילו העיריה, בבנין
העתיקה. רומא מראות את לה הסבירו
 צעירה נערה לכל כמו למלכת־המים, אולם
 הפשוטים, בסיורים חווית־יתר היתד, בגילה,
 מורה־דרך, ללא כרכרה, גבי על או ברגל
 טקס. של בגינונים ■ כבולה להיות צורך וללא

 את חדווה בקריאות להביע היתד, יכולה כך
 מד,אנדרטאות, העתיקים, מהמבנים התפעלותה

 אחת סיורה. כדי תוך בו שנתקלה מה מכל
בלהבות סרתאגוב־ הסיור היה ביותר הגדולות החוזיות

.*ר

 המועמדת, על חל אינו הפריטים אחד אם
 זה לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 עד המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כמה

כאן. המועמדת תמונת את להדביק נא

 בביקורה מלכת־המים את הדריך האולפנים,
 האולפנים פני על אותה הוביל הוא הארוך.

 במחסנים עמה סייר התפאורות, הותקנו שם
 השיט הסוגים, מכל פריטים אלפי העמוסים

 השייכות הקרתאגים סירות גבי על אותה
בהש עתה המוסרט בלהבות, קרתאגו לסרט

ג׳לין. דניאל תתפות
 בו לאולפן יהודית נכנסה כאשר אולם
 מונטאני רוברטו האיטלקי הבמאי מסריט

 האמריקאים ד,מערבונים על הסאטירה את
 כמעט נקבה), ממין (שריף השריפה בשם

הב המקום. של לתושבת־קבע הופכת והיתה
 ערכו מחמאות, חסכו לא הייצור ומנהל מאי
 כלאו קצר, מבחן־משחק במקום בו לה

 הפגינה שם השריף, של בבית־הכלא אותה
 בצעקות: שלה המשחק כשרון את יהודית

מפשע.״ חפה ״אני
★ ★ ★

העתיקה. רומא של הקברים מערות — קטקומבות
 מערות על רבות יהודית שמעה תיירת, כל כמו

 במקום הקולוסיאום, ליד בהן• לבקר השתוקקה אלה,
 1, המשל־ שכרה רומא, של הכרכרות בעלי ניצבים בו

ת על שעמדה לאחר כמובן כרכרה, הקטנה חת קזז מ  ה
 כאן,► יעבור בל חוק בבחינת שהוא מנהג הרכב, עם

► התרגש שלא הרזה, בסוסו האיץ העליז הרכב צ ו
W הכי הסוס רבץ מטרים מאות כמה כל במתינות. עד

צ׳י־ של הפסלים במחסןציאוס עס
 יהודית עונדת צ׳יטה נה

 במחסנים ציאוס. של לפסלו מצדיעה פלדה, שריון
האיטלקיים. הסרטים להסרטת הציוד כל מרוכז אלה

pp האולפנא׳
 במשקלם להיוכח ליהזדית מאפשר צ׳יטה, .צ׳ינה

פלאסטי. מחוסר העשויים הפסלים, של הפעוט

:הגת״עיס עס
 בן התעניינות עוררה בקריית־הותיקן,

הראש מביקורם חויותיהם על לזה זה

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החומר בצירוף

 ולציין תל־אביב, ,136 ת.ד. הזה,
.״1959 המים ״מלכת המעטפה על


