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 ״.1752 ״תשבץ המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
 )5 האיטלקיים; הקולנוע במאי מגדולי )1

 אריק של סרט )8 אמריקאי; קולנוע במאי
 ארצות־ ממדינות איים, קבוצת )13 איינשטיין;

 ברכה; שפע, )16 רפאים; רוח )14 הברית;
 חוף אזור )19 זוהר; אורי של מסרטיו )17

 קיצצה שהצנזורה ישראלי סרט )21 לנופש;
ספ דוב )24 צרפתי; קולנוע שחקן )22 בו;

וחלי חס )27 שנים; יוסיף )25 נודע; רותי
 )31 מסויים; במקום ישנו )28 (ר״ת); לה

השרי אחרי הנותר אבק )33 הידד; תרועת
 )39 לאומי; שיר )37 הרחק; נמצא )34 פה;
ו צוק )40 שהודח; אמריקאי דרום רודן

 זיווגים; זיווגו )44 טוב. ייעשה )42 מיצר;
 נחש; מין )49 מאן; )47 מידבר; ספינת )46
קול שחקני משפחת )52 מאוד; רוצה )50

 מילת )56 רשות; רשיון, )54 אמריקאים; נוע
 )61 תלמיד; )59 קלאסי; מחול )57 זירוז;

 הכתפיים על אותם נושאים )62 מהר; לא
 )67 מפורסם; כושי זמר )65 הביכורים; בחג

לתפ יועידו )71 אקזוטי; אי )68 החשיכו;
ו חפש )73 ליעקב; חיבה כינוי )72 קיד•

בסוף. )74 אסוף;
:מאונך

(ש״מ); מפורסם בריטי שחקן )2 כאן; )1

אד )5 (כ״מ); לפנים בא )4 אישור; יתן )3
סקנדי ממדינות אחת בן )7 מיניסטרטיבי;

 קולנוע שחקנית )10 אלים; איש )9 נביה!
 ברומאית דרך מילים: שתי )11 איטלקיה;

 )15 התווים; מסולם )12 כבד; מיכני כלי +
 )18 מונרו; מרילין של האחרון נשואיה שם
 הפסקת )21 בתוכם; )20 ראש; בלי זוג

 ו־ בוני כוכב של הפרטי שמו )23 הריון;
 של מסרטיו אחד שם )29 בדק; )36 קלייד;
 אוהד צרפתי מדינאי )30 היצ׳קוק; אלפרד

 אחר לחיפוש צבאי מיבצע )32 לישראל;
 הסרט כוכב של הפרטי שמו )33 חבלנים;

מצ ישראלי קולנוע כוכב )35 היווני; זורבה
 סרט )38 יבש; )37 קצה; כליון, )36 ליח!

 בעלה קולנוע. במאי )41 גולן; מנחם של
 משפחה שם )45 פינה; )43 טייט; שרון של

 רב־ אמריקאי רומן בזכות התפרסם יהודי.
שח )51 שמח; )48 עבודה; בהמת )47 מכר!

 )52 ;50ה־ בשנות כוכב היה הוליבודי. קן
 אבי של הפרטי שמו )53 לפליטה; ניצול

 אירעה )55 מאוזן; 52ב־ הנזכרת המשפחה
 )60 (ר״ת); רבא אמר )58 וייצמן; לעזר
 )64 הצומח; כלל )63 אמריקאי; ריגול מטוס
 כזה הוא מגן־דויד )66 המנדט; מימי מטבע

מגש. )70 תן!; )69 ישראל; לעם
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 הגלוייה: גבי על ולציין ת״א, ,136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את

למישלוח האחרון המועד במיספדים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ״.1752 ״חשבץ
.7.4.71 — הפיתרון

ספרים. פרסי 3 ועוד ל׳יי 20 של כספי פרס יוגרל נכונה הפותרים בין

בעולם
)10 טעסוד (האשך

שבו שנדד ,55ה־ בן הספר מחבר אומר
 כאן ״קיים :ערב ובארצות בישראל עות

 זהו הצדדים. שני צודקים בו טראגי סיכסוך
 הרוצים תאומים, אחים שני בין אכזרי קרב

זה.״ את זה להרוג
הפר בין השני ההבדל הקטן. ההבדל

 לישראל, בניגוד לשוודית: הישראלית שה
 רבתי לסערת־רוחות ההצגה על הוטו גרם

 התיאטרון מועצת את שאילצה בשוודיה,
המחזה. את לקבל בה, לסגת

אנגליה
סוף

העולם
 לאחרונה שהתפוצצו הסקופים שני מתוך
העולם בעיתוני המכובד הלונדוני, בטייטס

 על שהשתרעה רצינית ענק למודעת חה
 הטיימס, לקוראי אך עמודים. שישה פני

פורתה. נחמה זו היתד.
 בחברה כמוך טובה בחורה עושה ״מה
 אותו על לפירסומת. הכותרת שאל ?״ כזאת

עו ״מה : הנכבדים הקוראים שאלו משקל,
?״ כזה בעיתון כזאת בחורה שה

 טובה. שאלה זו היתד, בתחתית. מין
מ הלבושים המיבצרים אחד נותר הטייטס

 המקובלת, לדיעה בניגוד באנגליה. אחרונים
נופ אינה לונדון, לפחות או אנגליה הרי
 מארצות־ למין, המתירני היחס מבחינת לת,

 והמין האלימות סירטי דנמארק. או הברית
 צנזור, ללא שם מוצגים ביותר הגלויים

 בחנויות ומעלה. 17 לבני גיל הגבלת מלבד
הנוע כתבי־העת את למצוא אפשר הפורנו

הנמכ מגוונים עזרי־אימון לצד ביותר, זים
ב התחתית הרכבת מינהרות בגלוי. רים

 לליבני־ פירסומת תצלומי מעוטרות לונדון
בעולם. והנועזים האירוטיים מן נשים

ב״טיימם״ הראשונה תמונת־העירום
הערום בגוף — הקיום סוד

 אלא אחד. על ברצון מוזתר העיתון היה —
ברירה. לו היתד, שלא

 גולדה עם המפות ראיון הראשון, הסקופ
 באנגליה זכה העולם, בכל הידהד מאיר,
פולי חדשות פושרת. לתשומת־לב עצמה
 במיוחד מעניינות אינן בינלאומיות טיות

האנגלי. הקורא את
 כ־ באנגליה הידד,ד מאידך, השני, הסקופ
 בלמעלה לראשונה הימים: סוף של רעם־גונג

תמו בעיתון התפרסמה קיומו, שנות ממאה
 עמוד פני על אלא סתם, ולא עירום. נת

שלם.
ה לקוראי שפז עושים הם מה
בכי הממון, ואילי האצולה בני — טייטס׳

 זה היה — והחברה המשק המינהל, רי
 זה היה אחרים לרבבות גם העולם. סוף

דוגמ הערומה, הצעירה תקופה. של סופה
הופי ),24( נייבס ויויאן בשם חמודה נית
 פיסונס, חברת של במודעת־פירסומת עה

כימיק של בעולם הגדולות הייצרניות אחת
פתי־ עמוד היווה החטוב גודה ורפואות. לים

ה בעיתונות, גם כמובן משתקף זה כל
ול קשר, בכל נושא, בכל עירום מוצפת
קשר. כל ללא עיתים
 רק היום, עד ניצבו, זה אדיר נחשול נגד

 ה־ ,לונדון של הטייטס :הגדולים שלושת
מלגראף. והדייל׳ גרדיין

הכ הטייטס את מוות. או - עירום
 נרכש מאז :הפשוטות החיים עובדות ריעו

 המיליונר על־ידי מספר שנים לפני העיתון
 מיליון 43כ־ הפסיד תומפסון, לורד הקנדי

 השמרנית המסורת על לשמור נסיונו, ל״י.
 מודרנית, — חדשה רוח הכנסת כוי תוך
 תפוצתו יעיל. כבלתי הוכח — מאופקת אך

 נוגסים אחרים כשעיתונים לרדת, המשיכה
בה.

 חיסולן* היד, הגמל גב את ששבר הקש
 גם• שניסה עממי עיתון — הסקץ׳ של

סגיר בעיקבות הצניעות. על לשמור הוא
 המסקנות, את הטייטס מנהלי הסיקו תו,

 ב־ האחרון הנשק את להפעיל החליטו
האכזרית. מלחמת־הקיום
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