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 ״1724 .תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, ,136 לת״ד לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין

ג׳יסון פובפת
כסף :20 בת

 הגיעה שאמנם צעירה, אנגליה שחקנית
 אבל מועטים, חודשים לפני רק עשרים לגיל
 קולנועית קאריירה לעשות הספיקה כבר

עצמה. בפני אטרקציה להוזת
 באהבת בלאדוני ואם ג׳יסון, ג׳ודי שמה

 סידני המורה בגירוי רק הסתפקה היא
 גימנזיסטי קסם במיבחן והעמדתו פואטייה,

 כמו יותר, מאוחרים שבסרטים הרי בלבד,
 קוטפת־ לדרגת עולה היא הטרמפיסטית,

 שטיןגר רוד את וסוחבת ממש, של גברים
 אמנם (והשניים בלום קלר החוקית מאשתו

ג׳ודי). בגלל לא אבל הסרט׳ אחרי התגרשו
נר באמת כיצד כלום. לא או הכל

 צריכה אינה ״היא מודרנית? נערה אית
פי להיות צריכה היא ממש. יפה להיות

היום. חשוב יותר הרבה זה קנטית,
 מה ביותר. חשובים אינם הבגדים ״גם

יוד את כאילו רושם לעורר הוא שחשוב
 דבר. יודעת אינף או אהבה, על הכל עת
וה המידה. באותה יעילים הדברים שני

 מחייכת את כאילו ירגישו שהכל עיקר,
הפרצוף.״ את מעוזתת סתם ולא מבפנים,
להיר צריכה שנערה עוד מאמינה ג׳ודי

דיס לכותלי מחוץ גם אנושי כייצור אות
 לבשל שתדע בכך פסול כל ואין קוטק,

 כל בבוקר. המיטה את לסדר או חביתה,
זאת. לעשות מי עבור שיש בתנאי זאת,

 שייכת ״אינני מעניין. אינו המין
 ומכריזות לפתע, המתאהבות הנערות לסוג
 הגבר את לתפוס חייבת ,אני גדול: בקול
מחיר.׳ בכל

 אינו שכזה בתור המין האמת, ״למען
 חשוב השכל כך. כדי עד אותי מעניין
 החשוב הוא לגבי הגוף. מן יותר הרבה

ביותר.״
 לידיעת דבר, אין ביותר? מודרני נשמע לא

 אלא בגוף, בוחלת אינה ג׳ודי המעוניינים:
 או שניה לעדיפות אותו מעבירה פשוט

גבר. בבחירת שלישית
 אם דבר. לי אומרים אינם ״אהבהבים

 לאו, אם הלב. בכל זה אזי מתאהבת, אני
 עם ולפטפט בבית להישאר מעדיפה אני

ידידותי.״
 אין בבית, אי־הבנות: יהיו שלא כדי

או־ ״אני אבא־אמא. אצל דבר של פירושו

 לחיות מעדיפה אני אבל מאד, אותם הבת
בגפי.״
 רשאי כאן עד :8כסן ץ חשוב מה

המו איפה אז עצמו: את לשאול אחד כל
עי בתכונה מתבטאית היא ובכן, ? דרניות

הכסף. אחת: קרית
 שונה ג׳ודי אין האישית בהתנהגותה אם

 כסף לגבי הקודמים, הדורות מבנות בהרבה
לשבח. עירנותה ראוייה
 את כמו כמעט מאד, אותו מעריכה היא

 זמנה מיטב את משקיעה היא לכן עבודתה.

בסר מופיעה היא היום במשך בשניהם.
העבו האחרונות הצלחותיה ולאחר טים,

לעס דואגת היא בערב חסרה. אינה דה
קיה.

השק חברת הקימה היא דיוק, ליתר
 היתר וכל משכורת, רק משם מוציאה עות,
הקרן. להגדלת הולך

 עשרים, בת באמת. מודרנית נערה הרי
 מס־הכנסה. נגד לעשות מה יודעת וכבר

הכבוד! כל

 הדוגמגית
לשחק דוצה
 בצרפת נולדה היא ג׳יל, ג׳נבייב שמה
 כדוגמנית. דווקא מאד גדולה להצלחה וזכתה

 עתוני־ במרבית כבר התנוססה תמונתה
מר זה, במקצוע ומחירה, בעולם, האופנה

בהחלט. שים
? מספיק זה למי אבל

התח לפניה, וקאפוסין, שרימפטון כג׳יין
וש העשרים בת ג׳יל, לעלמה גם לה שק

 הכסף. מסך על קאריירה לעשות לוש,
 ובלתי־ידוע, צעיר במאי אליה פנה וכאשר

בסר להופיע בהצעה פרימן, רוברט בשם
ההז נמצאה האופנה, עולם בשם קצר טון

 וגם אופנה גם עבורה. המתאימה דמנות
קולנוע.

 עשרות ז׳נבייב החליפה שעה חצי במשך
 כבר היתד, (בזאת המצלמה לפני תלבושות

 על עז כה רושם ועשתה היטב), מאומנת
 הסרט, את הפיקו אשר פוקס, חברת אנשי

 מכונת את להפעיל כדאי כי שהוחלט עד
הבלונ הצעירה למען הענקית הפירסומת

 אותה ולהכין הירוקות, העיניים בעלת דית,
כוכבות. לקראת

 מאד הרבה ידיעות, מאד הרבה לאחר
 התגלית סביב רעש מאד והרבה תמונות
 מככבת היא ההזדמנות: לה ניתנה החדשה,

ולהתראות. שלוס חדש: בסרט

ג׳יל דוגמנית
פירסומת :23 בת

:מאוזן
ופרסץ״. תקל מנא ״מנא נאמר: לו )1

 )12 כנענית. אלילה }7 החצי. מחצית )5
השח בזדון, קלקול )15 רוחני. לא ארצי,

מג בשטחים ערכים כולל ספר )16 תה.
 קפיטל. עושר, )21 אביון. עני, )19 וונים.

קידו )24 נוח. מבני )23 כעם. רוגז, )22
 משא )28 אגדי. עוף )26 הולנדית. שם מת

 חומר )31 מתכת. עשוי כסף )29 כבד.
)32 והצומח. החי בגוף הנמצא מתסיס

 דמעות. הזלת )36 דחום. צמר )34 שרפרף.
 עם־הארץ. בור, )39 תחושה. )38 !תן )37
 )44 הצלחה. )41 מים. מוקפת יבשה )40

 אחאב גזל ממנו )46 שטנה. דברי דיבה,
 )50 בפלורידה. נופש עיר )48 כרמו. את

)54 אמתחת. )52 בשפע. גדולה, כמות
בסיס. )57 מיניסטר. )56 שומע. שאינו

 לכת. כוכב )60 חפזון. בלי במתינות, )58
 ממשלה ראש )64 לנוזלים. קיבול כלי )62

 בתקופת דגול יהודי משורר )66 ישראלי.
רומאי. לבוש )68 (ר״ת). בספרד הזוהר

 טענת )72 אנגלי. כסף )71 לילה. ציפור )70
 במקום היה הפשע ביצוע בעת כי הנאשם

אחר.

מאוגף:
 פן, )3 בידיו. מועך )2 ערבית. בירה )1

 מעשר )8 צרפתי. מלחין )6 קור. )4 אולי.
 (ר״ת). ליצלן רחמנא )10 ארגז. )9 המכות.

״. על ״וחושך )11  )14 כופר. )13 פני...
 העובדים אנשים קבוצת )17 מחיר. תמורה,

 סדום ממהפכת ניצל )20 נס. )18 יחד.
במד אכלו ישראל שבני עוף )23 ועמורה.

 המלך, דויד את שהעליב עשיר )25 בר.
 הנביא. שמואל אם )26 אביגייל. של בעלה

 בעיר אי )29 תכשיט. )28 כפיר. אריה, )27
 החלטה )32 שמית. שפה )30 יורק. ניו

 בירת )33 במחלוקת, הנתון בענין סופית
.ב תמך צידד, )35 הפיליפינים. . . 36( 

 רב צמח )42 תקנה. דין, )41 כנעני. אליל
 המאור )43 גזע. מפתח שאינו מעוצה, שנתי

 ארץ חבל )47 המן. של רעייתו )45 הגדול.
 מולייר. של הקמצן )49 לירדן. מזרח מצפון

 חלק )55 רבה. במידה )53 הרגל. חלק )51
 הארץ. בצפון אגם )57 אחשורוש. ממלכות

 )60 העברי. בלוח חודש )59 שותה. )58
 בהודו. עיר )63 הורג. )61 רפואי. סם מרפא,

״. חלב זבת ״ארץ )64 . . .  הדר. יופי, )65 ו
אחורי. חלק )69 בפה. בולטת עצם )67

'.)3'!: 1724 חשב׳ן
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחיסור חיבור חילוק, כפל, פעולות של

_ן_ __

ת את שובו ת על־גבי לשלוח יש הת  הגלויה: על־גבי ולציין תל־אביב, ,136 לת״ד בלבד גלויו
תרון .1724 תשבץ  ה־ למישלווז האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפי

תרון .22.9.70 — פי

ל כספי פרס יוגרל נכונח הפותרים בין ספרים. פרסי 3 ועוד ל׳׳י 20 •
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