
 לשוק שהוציאו הראשון הפזמון הקלטות.
 עד לטפס הצליח והוא אהובים דברים היה

 הבריטי. הפזמונים במצעד התשיעי למקום
 ה־ על ההצלחה ירדת מכן לאחר מיד

 את הוציאו החיפושיות ברק. כמנת מרמלדה
כ במקרים וכרגיל שלהם, הכפול האלבום

 חדשות, להקות־קצב בין מרוץ החל אלה,
 לשוק ולהוציא להקליט תצליח מהן מי

מהתקליט. פזמון ראשונה
ב־ הופעה ״ערכנו פורד: דין מספר

 של ההפקות מנהל הגיע כאשר בידמינגהם
יו בבוקר שלמחרת לנו והודיע .0סי.בי.א

 לשוק. החיפושיות של חדש תקליט צא
 שתיים היתה השעה הזמן. נגד מרוץ התחיל

 ובקשתי ללונדון טילפנתי נאשר חצות אחר
שכ במהירות. הקלטות אולפן לנו .שיכינו

ב ללונדון. כולנו וטסנו מיוחד מטוס רנו
 ידי על שהובא התקליט את שמענו דרן

 אוב־לה הפזמון על נפלה והבחירה המנהל,
 ועד 4 בשעה לאולפן הגענו אוב־לה־דה. די,

 הפזמון. את להקליט גמרנו בבוקר 1 שעה
 ערב ולעת וסחוטים, עייפים לישון הלכנו

ה של ראשונים עותקים היו כבר כשקמנו,
בחנויות״. תקליט
ב לתמכר התקליט החל יום באותו עוד

ל הגיע שבוע וכעבור עצומות, כמויות
מאו יותר הפזמונים. במצעד הראשון מקום

 את הקליטו להקות שתי שעוד התברר חר
 מסתבר אך לשוק אותו והוציאו הפזמון
הרכבת. את שאחרו
 סתם עוד איננה המדמלדה להקת כיוס
 שיש צמרת ללהקת נחשבת היא להקת.

ה סולן ובהערצה. בכבוד אליה להתייחס
 הזכות את לעצמו קנה פודד דין להקה
 ביותר הנערץ הקצב להקת מנהיג להיות

 לאחר ביחוד וזאת הטיפשעשרה, בנות ע״י
 אלים סטיב הקודמים, הטיפשעשרה שאלילי
 — פיירוודאר ואנדי האהבה פרשת מלהקת

 מלהקותיהס. פרשו האמן פינת מלהקת לו
ב חיי השתקפויות הפזמון מצליח בינתיים

 מאיים הוא בישראל וגם העולם, רחבי כל
ה במצעד הראשון המקום את לכבוש

וונוס. של מידיה פזמונים

של הפזמונים מצעד

היה העוב□
ש בשבוע תקליטים מכירת על מבוסס

.3.4.70 — 29.3.70 בין
 מקומם את מציינים בסוגריים המספרים

שעבר. בשבוע התקליטים של
תקליטונים

ס )1( )1 מזעזע כחול — ונו
(אי.אם,איי.)

- תחיית - נודדת להקה )2( )2
(סי.בי.אם.) קלירווטר קרידנם

- חיי השתקפויות )4< )3
(פאקס) המרמלדה

- היפה קאנדי שלום )3( )4
חיפה) (התקליט מישל פראנסואה ז׳אן

הארצ׳יס - פעמונים צלצול )7( )5
( . י י א . י ס . ר א )

נשקי־ היי, היי נה, נה, )6< )6
(פונודור) קיטור — לשלום הו

שיקאגו — נכר אני )5( )7
(סי.בי.אם.)

ג׳אניס — קוסמי ■בלוז )10( )8
(סי.בי.אס.) ג׳ופלין

אושיק — כרה לד חוזת )—( )9
ארצי) (הד לוי

- פוערים מים על גשר (-) )10
(סי.בי.אס.) וגרפונקל סיימון

נגן מאריכי
צפלין לד - 2 צפלין לד )2( )1

(אר.סי.איי.)
פלסיאנו חוזה — 10/23 )2( )2

(אר.סי.איי.)
האבנים - דמו ישתות )3< >

(פאקס) המתגלגלות
-1970 רמו סאן פסטיבל )7( )4

(סי.בי.אס.)
- העניים והילדים ווילי )4( )5

(סי.בי.אם.) קלירווטר קרינדנס תחיית
החיפושיות — אכי דרך )6( )6

(אי.אם.איי.)
תי )5( )7 איינשטיין אריק — פ

(פונודור)
החיפושיות — ג׳וד היי )—( )8

(אי.אס.איי.)
 במועדון בדאון ג׳יימם )9( )9

(פולידור) בדאון ג׳יימס — אפולו
אבי להיטי מיטב )10( )10

(אי.אם.איי.) — טולדאנו

א נעימה הפתעה  לקבל הי
 טל־ כשזו בייחוד טלריזיה.

ת ט שאוב־לורנץ! ויזי קל  מ
ה ב הטלויזי ו ט , ה ם ל ו ע  ב

 חדשים דגמים 7 של במבחר
ם ,1970  על־ידי המיוצרי

מי.!׳.ז.!. הבין הקונצרן לאו

הפתעה ל׳ יש
בשבילו
יקירתי

10-1א£ת2 1 1 ^ :1 1 1 1 : '
 להספ שנים 7 של אחריות

חלפים. קת

 גם מזכירה
י בבית עוזרת

ביממה שעות 24 לטלפון ועונה
האוטומטית. המזכירה כמובן

מספקים: אנו וכן
האזנה מכשירי *
טלפון מגבירי *
 מיקרופונים התקנת *

והקלטות
 ,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

.244118 טלפון תל-אביב,

2.




