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אסנות
בידור

מבת־ים סתם
ב הקהל בעיני ישראלי, אמן שודד, כמה
זרים? לאמנים בהשוואה ישראל,

סי כי יודע אמרגן כל כלום. לא כמעט
 להצליח שלישית, מדרגה זר, זמר של כוייו

 של מאלה ש׳עור אין עד גדולים בארץ,
הדעת. על מתקבלת רמה בעל ישראלי, זמר

 הוכח הרי בכך, ספק למישהו היה אם
המסי אופיינית, בצורה נוספת, בפעם הדבר

ספק. י כל רה
 מאכסלב הרגליים? בוערו מה לשם

 שנים, מעשר למעלה לפני לארץ הגיע )22(
 למדי. ר צע היה אז שבמרוקו. מקאזאבלנקה

 עבודה חיפש הבית, בפרנסת ר לעז! כדי אך
מתאימה.
 עורך־הדין של במשרדו עבד קצרה תקופה

 בלישכת־ ח כשל׳ לעבוד עבר כספי, מיכאל
משי היתר, לא השליחות עבודת אולם המס.

 סבר פנים, כל על כך, לרגליו. שנועדה מה
 אותן של מלך־הג׳אז מומו, עם יחד מאכס.

התפר ג׳אז, בהופעות משתתף החל השנים,
הסטס. ריקוד של כילד־הפלא במהירות סם

 הרגיש ארצה הגיעו אחרי שנים שלוש
 עזב קם, הוא בשבילו. צר המקום כי מאכס

לפאריס. נסע בבת־ים, משפחתו את
 החמש־עשרה בן הילד ידע לא שנה במשך

שתיים־עשרה במשך חסר־דאגה. לוי ב מהו
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 מחיפה. אריאלי אלי לנו כותב לחיל־היס,״ וכנראה לצה״ל אתגייס ,בקרוב

 הפעם זו אין לבוזינות־הבגרות. ומתכונן שמינית־תיכון תלמיד אני ״כעת
 הראשון התשבץ זהו פנים, כל על והמאונך, המואוזן ברזי עוסק שאני הראשונה

לשולחן.״ מתחת אף ולעיתים בהפסקות חיברתי אותו לפירסוס, שולח שאני
ה )1 : ז ז ו א ם
 השבוע שהיחה זאר

 נזלכת >4 בחדשות;
 ולסן )10 הולנד;

 )11 (ר״ת): שניאור
 סב• צבע )13 עדיו;
 מדריר )14 דיס;

 הבוטה )15 ספורט:
 בלי מסל )17 טל;

פו ירא, )19 ראש;
 שטוח; רדוד, )20 חד;
המדי פרקליט )22

 במם־ חבר )25 נה;
 משתייר )26 שלה;

האסטרונ למשפחת
 ספל )27 אוטים;

 )32 ציה; )30 סטו;
ג י פ מחבר )33 דר;
 מצבת )34 ין; מלי

 מרובה; )36 זברוו;
 מש־ )39 מקפץ; )37
 חלס )41 ילדים; חס

 )42 הפרח; מאבסז
באל מטבע יחידת
 פיזור )44 בניה;

 )46 צורר; ללא בסר
בא מבושל מאכל
 בטחון; מנעול )50 , מפחז; )48 דים;

 מדת )55 סוצני; י נו שיח )53 מסבו; )51
 ;ז ם י ב מטבע יהידת )57 ט״ר); 100( שטח

צר צייר )59 בבורמה; ממשרתו הודה )58
 )00 בסלפים); הטשחסים את (צייר פה'

מפורסם. אננלי פילוסוף
: ר נ ו א לתפוחים דומים פרותיו )1 מ

 פרפר; פרכס, )3 סיים; נמצא, )2 קטנים;
 אוהב )6 אפריסה; בדרום גדול נהר )5

 בלי נדחה )8 תנאי; מילת )7 מתיקה; דברי
 )15 הבללה; לשוז )12 השענות; )9 סור;

ה לחרות שואף )18 מזכיר: )16 מוגבה;

 )23 לתבז; אותו קוצצים )21 והכלל; פרט
 )28 ענפים; קושש )26 טורח; עוף )24 שר;

 בז )31 רעות; הונה )29 שי; של היפוכו
מ )35 תמרים; לסט )32 בישראל; למיעוט

ברי קצין )38 אפודה; )37 הצלילים; סולם
 בירדן; הערבי הלגיון בראש שעמר טי
 השתחווה; )43 זאת; )41 שמן; מיז )40
מפור צרפתי צייר )46 אסורטיזציה; )45

 בדרום רפובליקה )49 פקפוק; )47 סם;
 )54 הסיני; הנימוסים פולחן )52 אמריקה;

צפו עתיקה כוהנים עיר )58 סוד; )56 רש;
לירושלים. נית

״אל־וולי׳ ב־ מוטסת
 ומתוך ארה״ב בנמלי השביתה בשל

 של הסדירה האספקה לשיתוק חשש
סיגריות

קנט
 ״מיקרוניט״, הפלאי הפילטר בעלות
 לקריאת לורילארד פ. חברת נענתה

.8 .0  24 ותוך בארץ סוכניה של 8.
 707 בואינג במטוס הטיסה שעות

״אל־על״ של
צי ן ח ו י ל י מ  

קנט סיגריות
 זה שמשלוח הניכרת ההוצאה למרות

עלה.

יצרני לדאגת נוספת הוכחה זו היתה

יו־פורט1ו •ורק קנט,
העולם. רחבי בכל ללקוחותיהם

ו ט עשנ נ  ק
ל כ ת ב  - ע
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והולידיי (ימין) דיי טדי
רוח? עושה הוא מה

הר לארנקי־עור, בבית־חרושת עבד שעות
 אותם ולשעורי־ד־,ריקודי, למחייתו כסף וויח
 בו התחשב לבסוף ערב. מדי לקבל התל
 קיבלו דבקש, הפריסאי מועדון־הלילה בעל

כרקדן. לעבודה
 בדרך המיפנר, אחת! מילה לא אף

 הזדמן הלילות, באחד כאשר, הגיע הצלחתו
 יצחקי יצחקי. ישראל הישראלי הזמר למקום
 את שר היהודי, בעל־המועדון לבקשת נעתר
 באותה שהתפרסמו הבוגי־ווגי, משירי אחד

תקופה.
 אמר לשיר,״ יכול אתה שגם שיר ״זה

והצליח. — ניסר, הוא. למאכם. האמרגן או
 כזמר. שלו הקאריירה החלה יום מאותו

 שירו את הקליט אף חודשים כמה כעבור
 האדומה התקליט עטיפת כשעל הראשון,
ריי. טדי החדש: שמו מתנוסס

 ערך בהן אחדות, שנים לאחר — השבוע
 רוק־נ״רול של מצליח כזמר הופעות סיבוב

 ארמסטרונג לואי עם יחד ע ד,ופ וטוויסט,
 — הולידיי ג׳וני הצרפתי, הטוויסט ומלך
 הולד אדם אמרגנו, לישראל. ריי טדי הגיע
 על ללחוש מיהר בנמל, אותו פגש דר,

 עברית! אחת מילה לדבר תעז ״שלא אוזנו:
זה!״ וזהו צרפתי, זמר אתה

לי. רק א ר ש ב ימים חמישה במשך י
ש צברה, הלילה במ,עדון טדי הופיע דיוק

 היה בקושי מקום. אפס עד מעריצים התמלא
הת אחד שערב עד למועדון. להיכנס אפשר
 דורון עם שקרה כפי בדיוק הסוד. פוצץ
 לגרמניה שירד הישראלי הסכסופוניסט כהן.

 (ה־ אינדונסית רוק־נ׳־רול להקת עם ושחזר
 מישהו ריי. לטדי גם קרה ),1268 היה עילס
לאוזן. מפה עברה והשמועה אותו, זיהה

 החל הרב הקהל מאליו. מובן היה ההמשך
את שרק המעריצים, המועדון. את נוטש
 של ״מתחרהו של מזמרתו התלהבו מול
 שפתם, את עתה שירבבו (־,ולידיי״, ג׳וני

 הכל בסך רוח? עושה הוא ״מה הפליטו:
מבת־ים!״ ישראלי
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