
 הכרחי — שמחליטים לפני
 מוצג שם :״פזגז״ בחנות לבקר

 של ביותר הגדול המבחר
 ולכל מטבח, גודל לכל תנורים
 עשיר למבחר בנוסף תקציב,
מודרניות. כיריים של

ם הוצאת  בע״מ אחיאסף, ספרי
תל־אביב

ת ״מפעל עו תל־אביב אחרונות״ ידי
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והנפש
 הפרל-ים בעשרות ולקוייו. מעלותיו על האדם, גוף את חושף המחבר
מין בעיות על המחבר דן שבספר ה ועד מהתעברות התל והרביה, ה נ  זי

 הפרשה, העכול, מערכות החושים, חמשת השינה, המוח, על ומות.
והדם. הלב נשימה,

ומהנה. מרתקת בספר הקריאה
למבוגרים! ״ספוק״ ספר

ל״י 12— המחיר :
 ידיעות מ״מפעלי ישירות או הספרים חנויות בכל להשיג

.14125 ת.ד. תל־אביב, אחרונות׳/
) לבי הספר ותקבל דואר המחאת או צ׳ק לצרף (אפשר ן ז

011*) אור• * ?0אןו איו
גברים לפיאות המיוחד המכון

 24־69־24 טל. ת״א הוד) קולנע (מול 7 גנסין רה׳
גרוס. אורי — הפיאות אמן של בהנהלתו
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ר הזוג מוז תר ה ם בעולם ביו מוני פיז קו לנון ג׳ון המערבי, ה ו , וי מו בל א  בשבוע קי
שפנקה שעבר ת. גו קי ם רו שניי שאו ה ה ני ס לזו ז ק ט רחי, ב ם אז קיי ת ה  רישום־ במשרד ש

אין שו ס בגיבראלטר. הנ טו מ א השכור ה ת שהבי ת ג׳ון א א קו ו ו ן לגיבראלטר י תי מ  ה
ם ה ם עד ל ס סיו ק ט העבירם ה ם, ו א רד ט ס מ א ש. ל ה לירח־הדב מונ מ ה״. הזוג :ב ב תו כ ה ״ ו

ת ר ש ם ע י ט ה ו ל ה
 הראשץ למקום ״צועניה״, סאן־רמו בלהיט סולו, כובי של קפיצתו
 כסקר־ רבי־המפר שאר איש. כמעט הפתיעה לא התקליטים, במכירת
:הזה״ של,,העולם המכירה
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הראשון במקום ארבעה ♦ + #
 הקרובים השבועות תוך העברי. הפיזמון בשטח בגלי־צה״ל, להתחרות עומד ישראל קול

 כתגובה, הלר. דליה על־ידי כנראה, שיוגש, עבריים, פיזמונים מיצעד ישראל קול ינהיג
 אך ישנים פיזמונים של מיצעד — הפעם נוסף. עברי מיצעד־פיזמונים גלי־צה״ל ינהיגו

 הנקרא משלה, מקורי פיזמון הקרובים בימים תקליט הכחולים הכוכבים לרקת • אהובים.
 על־ אי־פעם שנכתבו הטובים אחת להיות מבטיח והוא אנגלית, כתוב הכיזמון מאק. שלום

 החדשה, תוכניתה לקראת מרכז, פיקוד להקת של בחזרות שהיה מי • ישראלית. להקה ידי
 הגיעו הארו־ויזיון בתחרות • צבאית. במה על מעולם נראה לא משגע כזה שדבר אומר
 הספרדית, סאלים בנג־א־בנג; בום ששרה בריטניה, נציגת לולו, לראש: ארבעה השנה

 ולני אחד; יוס אחד, ילד ששרה הצרפתיה, בוקארה פרידה ושרה; חיה אני ששרד,
 הצלחתו את להחיות עתה המנסה פרסלי, אלכיס • הטרובאדור. ששר מהולנד, קיר

 להיט להיות הספיק שכבר פיזמון • כמובן, זכרונות, שמו חדש. פיזמון מוציא הישנה,
 בברזיל, # האגודה. להקת של הינדי — באנגליה לשוק עתה רק יצא ולהתיישן, אצלנו
 מיצעד־הפיז־ לראש הימים, היו כאלה הופקין, מרי של פיזמונה השבוע רק הגיע למשל,
 ההופעה באה — האריות להקת של ובמיקצועיותה בכושרה ספק עוד היה אם • מונים.

ממוצעת. בריטית להקה מכל כיום נופלים אינם האריות אותו. והסירה בסינראמה האחרונה

במגירה פיזמונים 300
 המסחררוז להצלחה זכתיפיזמונו בו מהיום

 פיזמון אפילו לכתוב פיטר הצליח לא —
נוסף. אחד

ל״ היה לי, קרה זה שכל לפני ״פעם,
 פיזמוניס ולכתוב בשקם לשבת זמן מספיק

 ובן הודו יליד פיטר, סיפר כאוות־נפשי,׳׳
 כל־כד לי יש ״היום גרמני. ממוצא למשפחה

 זמן לי נשאר שלא ופגישות, הופעות הרבה
לעצמי.״

ם שולחנו במגירת דאגה. אל אבל י י ו צ  מ
ה ל ע מ 3ס־ ל 0  כתב אותם פיזמוניס, 0

מספיקר! רזרבה הדעות, לכל וזו, בעבר.
הקרוב. בעתיד אותו לקיים כדי

קלייר, מרי על מספר פיטר של פיזסונו
ו הנוצצת, החברה אנשי בין המסתובבת

 נולדה כי העובדה את להסתיר משתדלת
נאפולי. של ברובע־העוני פשוטה, למשפחה

אנ מהפיכה. כיוס עובר הפיזמונים ״עולם
מוסר־ עם סיפור גס לשמוע רוציס שים

חשמליים.״ צלילים סתם ולא — השכל

מבורך, דבר היא שההצלחה שחשב מי
 סארסטדט, לפיטר קרה מה עדין שמע לא

ה המיצעד בראש הניצב המשופס הצעיר
(חמדתי). פנייך מועדות אנה בפיזמונו בריטי,

סארסטדט פיטר זמר


