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משתלמת העדינות
 הסי־ של אשתו אפראנייה, קאייה
שימ בוקיו, ליקיניוס הרומאי נטור
או העתיקה. ברומא כפרקליטה שה
 בית־המשפט בפני בנאומיה לם

ה שהסינאט כזאת, בגסות דיברה
ל נשים על לאסור החליט רומאי
לש לך כדאי בפרקליטות. שמש
ב וללבוש נשית עדינות על מור

 הם ״מרסי״. מיני־גרבונים זו עונה
 המצמיד פאטנטי בסרט מצויירים

 ללא רגלייך לחיטובי הגרביים את
גמי ״מרסי״ מיני־גרבונים לחץ.
 ל״י 4.50 ומחירם ועדינים שים

בלבד.
בבדב* סאנזיגות נעניק

בטוחה ובהצלחה חיש־קל
 ם) שעת של שעורים 8(ב־

— מטרה לכל — אחד כל ילמד

ו נ ר צ ת ק
אנגליר ו/או עברית
(גר־קמא). גרג ב־אולפן

 236209 סל. ,5 גורדון ג תל״אכיב
 18 בבלאל ״הפקיד*, :ירושלים

 30 לוין שמריו .במעלה*, ג חיסח
חדשים קורסים

!העצמאות יום אחרי

גבוהים במחירים

לוליטה מלוה
1964 גם

ו מלוה ו ח ט ב
1968 ום

" י ו ו נ  15 רוטשילד שד׳ ״
.54931 :טלפון תל־אביב,

בערב. 6 עד בבוקר 8.30

,מוסינואד חידון
 על מגוסס ודזוא שידרה״, ״עמוד קראנו השכוע שי לחידון

 גשכוע שני מיום צה״ל" ״גלי של הפיזמונים מיצעד דירוג
 כאותו שהופיעו פיזמונים שמות תשעה לשפץ עליכם שעכר.
 הפותרים בין המרכזי. השידרה לעמוד שיתאימו כאופן מיצעד,

 30ה־ עד כלבד, גלויות על־גבי פתרונותיהם את שישלחו
״פולידור״. חכרת מתנת מאריבי־נגן, שלושה נגדיל - באפריל

 מלמד, קלרה הם האחרון ההבדלים כחידון הזוכים שלושת
 שאולי, וידידיה דנמרק, זוכוסארו, איזק גבעתיים, 84 שינקין
בדואר. אליהם נשלחו הפרסים חפר. עמק איחוד, חיים גכעת
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הפירמידות על ישראל בני

דקר דזמונד זמר

 שם לא עצמו שהוא טוען דקר דזמונד
מש היום אבל בהתחלה. בכלל, לכך לב

 רמיק־ בצירוף הפיזמונים עולם כל תעשע
 נקרא דזמונד של החדש להיטו המוזר. רים

פירמידה. בחברת והוקלט ישראל״, ״בני
 למדינות־ יגיע לא שהעניין מקוזד, ״אני
 עלולים עוד ״הם דזמונד, אומר ערב,״

 חוץ אבל שלי.״ התקליטים את להחרים
 לו שיש לומר קשה — זו קטנה מדאגת

הש הגיע הפיזמון נוספות. דאגות היום
ממ והוא באנגליה, החמישי למקום בוע
לצמרת. רבה בתנופה שיך

 אם בצמרת, למקומו רגיל כבר דזמונד
 בג׳מייקה הפיזמונים. עולם בבירות לא כי

מאר למעלה ליצור הצליח הוא מולדתו
 ,007 הלהיט ביניהם צמרת. להיטי בעים
וארה״ב. אנגליה במיצעדי להצלחה שזכה

לה לדבריו, בא, ישראל״, ״בני פיזמונו
 אישית מדגים הוא אותו חדש, ריקוד ציג

 לתארו, קשה אשר ריקוד זהו בהופעותיו.
 כילטול הוא בו, ביותר הבולט הדבר אך

 קשה,״ ריקוד לא ״זה הברכיים. וסיבוב
 למי מומלץ איננו ״אבל דזמונד, אומר

״ בברכיים ממיים או ממניסקוס שסובל . . .
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בישראל ישתקע ...מסיאס
 המתוכננות. להופעותיו לארץ יגיע לא קונסטנטין שאדי נודע האחרון ברגע
 הודעתם את נימקו התל־אביבי, לאמרגנו טלפונית כך על שהודיעו הצרפתיים, אמרגניו

• חולה. שאדי בכך  עומדת אחדות, שנים במשך חביבתנו שהיתר, ה״קינקס״, להקת :
• פרישתו. על הודיע כבר קוויף, פיטר הבאס, שנגן לאחר להתפרק,  אנריקו י

 אותה ימים, עשרה של לתקופה הגיע הוא בישראל. שעבר בשבוע ביקר מאסיאם
 בית. אחר וחיפוש אכדיה במלון מנוחה :מטרות לשתי ניצל
 ״כדי הסביר, בהרצליה,״ או בתל־אביב בית י׳קנות מעוניין ״אני

 פעמים ארבע לפחות לישראל, בא כשאני לגור איפה לי שיהיה
 לעזוב אחליט בו ליום מיבנה, דירה לי שתהיה רוצה גם אני בשנה.

 שמואל אנריקו, של הישראלי אמרגנו בארץ.״ ולהשתקע צרפת את
4* אוגוסט. בחודש הופעות סיבוב לו לערוך מתכונן צמח, : 1 
 הסארמלאדת, בלהקת כיום השורר המצב זה הנשואים. לטובת
 גראהאם הלהקה, של הבאס נגן התחתן שעבר שבשבוע לאחר

 מוכרחים להקתו ואנשי די דיים * דיקיסון. מישל עם נייט,
 — האחרונים פיזמוניהם שני שלהם. הפיזמונים נוסחת את להחליף

ס שברי א טו אנ אן ודון ה  * הבריטי. במיצעד כישלונות היו — חו
 האומרת ברכות, ברכות בפיזמון באנגלית, החוזרת השורה את

 :החופשי בתרגום הדיסקוטקים, צעירי מלוזים סופטלי״, ״סופטלי,
 באנגליה, מאריכי־הנגן התקליטים במיצעד * לי״. קפוץ לי, ״קפוץ

 שבועות 200 המוסיקה, צלילי הסרט מתוך הפס־קול תקליט חוגג
קוויו? זמר כדוגמתו. היה שלא שיא זהו !הראשונים עשרת בין לשהותו


