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 הושלך הוא שם דיזנגוף. ועד גורדון
דיו משאית, לתוך  והוא נקשרו ורגליו י
לספסל. מתחת נתחב

 — בו בעטו למשאית שעלו שוטרים
 שעה רבע כעבור ללא־כונה. או בכוונה

 תוך והוחזר, המשאית מן הנער הורד
 זועק כשהוא הירקון, לרחוב עד גרירה,

 רגליו. על לעמוד מסוגל ואינו בכאבים
 למשאית הפצוע הועלה השגרירות ליד

ו ממנה, הורד דקות עשר כעבור אחרת.
עצורים. להעברת המשמשת לניידת הוכנס

 של הפוגרום להתעללות. תירוץ
 ברחוב נמשך התל־אביבי, מישמר־הגבול

חצות. לאחר עד הירקון
 טיומקין, תת־ניצב המחוז, מפקד סגן

הע לאשר סירב במקום, עצבני שהסתובב
 רפואי. לטיפול הפצוע הנער של ברתו
 פצועים,״ שוטרים לנו יש זמן, לנו ״אין

אמר.

 ההתעללות להמשך תירוץ רק זה היה
 דובר שרף, משה סגן־ניצב הפצוע. בנער

 תירוצו על הגיב תל־אביב, מחוז מישטדת
 היה ״לא מפורשות: במילים טיומקין של

בכך.״ בטוח אני פצוע. שוטר אף נול
 לילה באותו שנכחו ותיקים, שוטרים

מה ״בשביל במרירות: הגיבו במקום,

 איירליינס, יונייטד חברת-התעופה •
 לאוכל הזקוקים לישראלים היא אף דאגה
 ו־ להם, דרוש כזה שאוכל וליהודים כשר,

ה הפגישה מודעות ליד שלה, מודעותיה
כ בישרו וקנדי, בן־גוריון של היסטורית

 הוא שלנו הידידותי ״השירות כי שימחה
 איירליינס יונייטד 1 כשר אוכל אתה כשר...
רעב.״ להישאר צריך שאינך סבורה

ה לצבא הצטרף כהן איתמר הזמר •
 והחל בארצות־הברית, הישראלים בדרנים

אל־אבום הישראלי במועדון בהופעותיו
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״אד־עד״ של המודעה

מתים במנהיגים תועלת יש

כרטיסים של מצומצם מספר נשארו

 21.00 שעה האומה, בנייני — ביולי 27 — ירושלים
 20.30 שעה רומי, תיאטרון הלאומי, הפארק — ביולי 30 ,28 — קיסריה

20.30 שעה התרבות, היכל — ביולי 31 ,29 — תל״אכים

1975 הישראלי הפסטיבל ׳4

י במדינה

גילספי דיזי על העתינות
:טיימס יורק ניו

 לינדזיי העיר ראש מידי בזמנו״ מוסיקלית ״אגדה בתואר זכה גילספי דיזי
העיריה. באולם

:ניוס דיילי
 אחרי אלה כל — זמר ואפילו רקדן ליצן, קומיקאי, חצוצוץ, גילספי, דיזי

לדיזי... בעמידה תשואות

:לונדון סטאנדארד, איוונינג
הגב... את המרעידה ומרגיזה מגרגרת מוסיקה — נגינתו של והיופי הלהט

ת ר ב ם ח י ־ ן ו ר
פתיחת על להריע מתכבדת

ים ־ י ר ב - ז י ב א ־ ל ת
 החל שעה, בכל יום כל רקע מוסיקת עם מרווחת בספינה

בערב. 6 עד בבוקר 9מ־
וחזרה. ליפו בת״א מ״המרינה״ :המסלול

 ל״י. 12 בשבת ל״י, 9 )1■ז> גיל לעד ילדים :המחיר
ל״י. 15 בשבת ל״י, 11 מבוגרים

. — עובדים וועדי מאורגנות קבוצות לקייטנות, נחה ה
 ב״הדרן מוקדמת כרטיסים מכירת — 37157 ,38906 בטלפונים: פרטים

.248787 טל. ,90 גבירול אבן תל-אביב,

הקור לארצות מ״אמאץ־ שתש קולטי
 קולטי- של ראשונות יצוא הזמנות

 דרום- לפרס, — ביתי לשימוש שמש
 החורף שולט בהן לארצות ואף אמריקה

וקנ כשוויץ בשנה חודשים שמונה במשך
 ״אמי ממפעלי ב״אמאץ״, נתקבלו דה,

 תנורי ביצור היתר, בין העוסק, קור״
חום. ואוגרי הסקה

 הינם ביתי לשימוש השמש קולטי
 שנה. 12 מזה הקיימת ישראלית הנמצאה

 מתחומי כה עד יצאה לא זו המצאת אד
 היצוא, בתקני עמדה שלא כיוון המדינה,

נמוכה. חום ותפוקת ירוד טיב עקב
 אנרגיה מקורות אחר בעולם החיפוש

 את מיקד האנרגיה, משבר עקב זולים
 ונתקבלו בקולטי־השמש, ההתעניינות

 שונות מארצות ונשנות חוזרות פניות
 את דירבנו אלו פניות קולטים. לרכישת

 דרישות על שיענה דגם לפתח ״אמקוו״
היצוא.
 ״אמקור״, של והמעבדה הפיתוח אגף

 עם בשיתוף גלפר, המהנדס של בראשותו
באוניבר לפיסיקה הישראלית המעבדה

 שורקי, ד״ר של בראשותו ירושלים סיטת
המס משרד מטעם מחקר מענק קיבלו

 ממין שמש קולט לפיתוח והתעשיה חר
 של מקסימלי ניצול יאפשר אשר משובח,
ומשקל. שטח במינימום השמש אנרגית
 השלב שהוא המשופר, השמש קולט
 ב״אמאץ״, קולטי־שמש בפיתוח הראשון

: מרובים יתרונות בעל הוא
ביותר: משובח מסוג צנורותיו ♦
 משטח בין יותר רחב מגע שטח ♦

והצנורות; השמש קרני קליטת
 פוליאוריטן — משובח מסוג בידוד ♦

סלעים. צמר במקום
ה יעילות עלתה אלה יתרונות בזכות

לקול בהשוואה אחוז 15 עד 10ב־ קולט
 חייו ואורך בשוק, המצויים השמש טי

יותר. גבוה
שני שמש, לדוד קולט־שמש הצמדת

 את מעתה תגדיל ״אמאץ״, מתוצרת חם
 את ותזכה המפעל, אחריות זמן משך

 המכשירים ואמינות בבטיחות הצרכן
שברשותו.
 מתוצרת הראשונים השמש קולטי
ומ ימים כחודש בעוד ישווקו ״אמאץ״
ה לקולטים בני־תחמת יהיו חיריהם
בשוק. מצויים

״יונייטד״ שד המודעה
רעב להישאר צורך אין

 1 מישמר־הגבול את הנד, להביא צריכים היו
 למד, גרמו הם האווירה! את חיממו הם

״שקרה !

בחו״ל ישראלים
סידח במקו□ חומוס

 גפגשיב בארצות־חברית
הראל, ואיסר גדר אורי

קנדי וגיון בן־גוריון דויר
 רישתות־הטלוויזיה היקצו שבו בשבוע

 שימחה לשגריר קבוע מדור האמריקאיות
 דיניץ בא, דיניץ נוסע, דיניץ — דיניץ
 ודיניץ מאשר דיניץ מכחיש, דיניץ חוזר,
ב אחרים ישראלים גם היו — משיב אינו

: חדשות
 (״הקטן״) איסר של החדשים סיפריהם •

 אדולף של חטיפתו סיתרי על הלפרידהראל
 על גלר אורי ושל בארגנטינה, אייכמן

 ומוע־ רבי־מכר, הפכו הנסתרים, כוחותיו
ל אותם הציעו האמריקאיים דוני-הספר

שכאלה. בתור קוראיהם
 על־ידי מקברו הוצא בן־נוריון דויד •

 בעיתונות מודעות שפירסמה על, אל חברת
 אינו אחד ״אף הלשון: בזו האמריקאית

 יותר...״ קנדי אל בן־גוריון את לקרב יכול
 קנדי על־שם לנמלי־התעופה היתד, הכוונה

 טעם על (בלוד). ובן־גוריון (בניו־יורק)
להתווכח. כמובן, אפשר, ריח ועל

מב לניו־יורק הישראלים זרם בניו־יורק.
 בקרוב יהפכו סיניות מיסעדות כמה כי טיח

 לארצות־הברית החומוס ייצוא ישראליות.
 במאזן־ד,ייצוא חדות בעליות בוודאי ישתקף

רכי את המסביר דבר הנוכחית, השנה של
 חברודהעובדים על-ידי תלמה מיפעל שת

ההסתדרותית.

מעצרים
בצידה ועונשה מתנה

 שימדה הביא הקבוע חדקודז
 חמישטרה - הפרוצה דבת

פרברות עד אותו עצרה
מת והחלו האיזור את הקיפו השוטרים

הגי כאשר החשיכה. בחסות חרש, קדמים
 מן מטרים, עשרות כמה של למרחק עו

 סחורתן את הפרוצות מוכרות שבו המקום
 היורד תל־ברוך כביש על ללקוחותיהן,

קדימה. הסתערו לים,
 החלו עבר, לכל מייד נפוצו הפרוצות

 ורחב־ השומם בשטח החוק מפני בורחות
 היר־ ולא אחריהן רדפו השוטרים הידיים.

ידי את לשים מעוניינים היו במייוחד פו.
שנואי־נפשם. הסרסורים, על הם

הלקו כפירסור. הואשם הדקדח
ה עם רצים כשהם הם, גם התפזרו חות

מי כל תפסו השוטרים בידיהם. מכנסיים
)30 בעמוד (המשך

גילם□* דיני

גדול
 הגיא! אמני

להקתו עם

1977 הזה העולם28


