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 קוראי את מזמין הישראלי חפסטיבאל ועז
 הנושא: על בתחרות להשתתף הזה העולם
 הערבי לנוער העברי הנוער בין ידידות

 שיקבע זו. בתחרות הזוכה ישראל. במדינת
 חינם בנסיעת יזכה שופטים, חבר על־ידי

 הקיץ שיתקיים והסטודנטים הנוער לפסטיבאל
 לצעירה או לצעיר ינתן הפרס במוסקבה.

 ביותר והמשכנעת האמיתית בצורה שיביעו
 שיר, סיסמה, של בצורה התחרות, רעיון את

 התלוש בצירוף העבודות כתבה. או סיפור
 (״פסטי־ 136 לת.ד. להגיע צריכות הרצוף
.1957 למאי 21 עד באל״)

כתחרות השתתפות תלוש
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במדינה
 אלגור הציע ומפורטת, מנומקת בתכנית
 מרכז מעין ועליצות, בידור עיר להקים
 עם. וחגיגות קרנבלים לפסטיבלים, לאומי

 אשר רמת־גן, לעירית הגיש זו תכניתו את
 עיר את לדעתו, להקים, יש שלטונה בתחומי
והעליצות. הבידור
הת אלגור, לדברי רמת־גן, עירית חברי

העק הסכמתם אח והביעו מהרעיון להבו
 הדון־קי־ אלגור, רפאל אולם בנידון. רונית

ל רצה לא הציבוריים, המפעלים של שוט
 הוא שם. אי חיגנז שהתכנית עד המתין
 החל ראשון כשלב תכניתו. למימוש נרתם
 ובתי־תעשיה, מפעלים הגיוס השבוע עוסק
הראשו הביתנים את להקים יסכימו אשר

והעליצות. הבידור בעיר נים

אדם דרכי
מה היי דהוגונולו דרו

אי הוא ישראל. במדינת קם חדש קיבוץ
ה הקרן של הישובים ברשימת רשום ננו

 אינו היסוד קרן של ושלטה לישראל קיימת
 תקציבי את מקבל אינו הוא בפתחו. תקוע

 פתח על מתדפק אינו וגזברו החקלאי המרכז
 קיבוץ שמו: בתל־אביב. בריבית המלווים

 לפי חבריו, אילת. דיאר כתובתו: הונונולו.
דטיבק. וג׳ו פסקוביץ דוריאן שנים: רק שעה,

 לאילת. השניים הגיעו אחדים ימים לפני
 הים, את חיפשו ארקיע, ממטוס ירדו הם

כש אליו. לצעוד מיד והתחילו אותו מצאו
 בקבוקי כמה השניים לקחו לשק״ם הגיעו
 הקמת היה השני השלב אותם. ושתו בירה
 דוריאן בעיות: שום היו לא מגורים. מקום

 שהביאו והחבילות השקים את פרקו וג׳ו
 סירה של שלד על שמיכות שתי פרשו אתם,
 לישון. ושכבו השינה שקי את הוציאו ישנה,

באילת. וזתיקים תושבים כבר היו כשקמו
 את שעזבתי ״לפני ומחלות־מין. סקי
סטודנטית ״הכרתי ,35 דוריאן סיפר הצפון,״

 ״אני לדרום. במהרה הגיע האבוד, השבוע
 הבטיח. הונולולו.״ הקיבוץ את באילת אקים

 לעסוק לדעת צריכים הם חברים. ״מוזמנים
 מסוכך, זה מוטור. סירת עם מים, בסקי
 דגים לצוד לדעת צריכים גם הם טוב. אבל

ולשתות.״ תת־מימיות, בשיטות

 הוא השני הקיבוץ חבר למוזיאון. צדן?
 ג׳ו סיים לימודיו את .26 הטורקי,״ ״ג׳ו

 לעבוד עבר ממנו אמריקאי, בקולג׳ דטיבק
 לפני קפריסאי. תעופה בשדה אזרחי כמהנדס
 לביקור לישראל ״לקפוץ״ ג׳ו החליט שנתיים

ב הכיר דוריאן את בה. נשאר הוא קצר.
 נשיאו שהוא האבוד, השבוע סוף מועדון
ויוזמו.

 לג׳ו ל״קיבוץ״? לצאת עתה אותו דחף מד.
 לצאת צריכים ״אנשים משלו: עולם השקפת

 לשאוף כדי הדחוס האוויר ואת העיר את
ונוף.״ מטבע וליהנות צח אוויר

 לאילת, שהגיעו אחרי בלבד אחדים ימים
 ניגשו הנלהבים, לקנאיה ודוריאן ג׳ו הפכו

 ה־ ליד בסירה העראי משכנם את להפוך
 לזכות נזקפו בינתיים קבע. למושבת שק״ם

 החשוב מקומיים. הישגים כמה ודוריאן ג׳ו
 וחצי מטר של באורך צדף שליית ביניהם:
 השניים הכריזו הצדף על סוף. ים ממעמקי

 קיבוץ של העתיד למוזיאון הפינה כאבן
הונולולו.

משפט
ל דרך ר כ ש ב

 לערוך שיצאו פתח־תקוה, של הבית עקרות
 היו הפסח חג לקראת הגדולות הקניות את

 מקצבי שניים של חנויותיהם מאוכזבות.
 בכך הכבידו נעולות, היו הוותיקים העיר

 הכי בלאו הארוכים התורים על
 בילו עצמם הקצבים שני האחרים.

מוחלטת, בבטלה זמנם את שעה

באילת כסככתם דטיבר! ולו פסקוביץ דוריאן
מקורית בדרך הטבע, אל שיבה

 שכבר לה סיפרתי צברית. מישראל. אחת
ול להתחתן לה והצעתי באילת פעם הייתי

 רצתה היא הסכימה, לא היא כאן. השתקע
 ובאתי אותה עזבתי לארצות־הברית. רק

לכאן.״
 את כשסיים העולם. בכל כבר היה דוריאן

 באוניברסיטת לרפואה בפאקולסה לימודיו
ל מיד התגייס ארצוח־הברית, של סטנפורד

 בדרגת בצי שירת הוא האמריקאי. צבא
 השתתף אוניה, על ראשי כרופא לויטנאנט

כש בביקיני. שנערך הגדול האטומי בניסוי
 הממשלה על־ידי נשלח שרותו, את סיים

 כרופא מונה שם להונולולו. האמריקאית
מין. מחלות למניעת מפקח

 תחביבים: שני דוריאן לו קנה בהונולולו
סוצי בעיות על ספרים וכתיבת מים סקי

או לו סיפקה היום־יומית שעבודתו אליות,
למכביר. תן

מס עבד כי דוריאן החליט הימים באחד
 את ארז חסכונותיו, את אסף הוא פיק.

 ושל לשעבר נשותיו שתי של תמונותיהן
ל והגיע בעולם לטייל יצא בנותיו, שלש

ישראל.
 מה כל אידיאלי. חדש עולה היה דוריאן

עב למד הוא מיד. בעיניו חן מצא שראה
סוף מועדון ביסוד השתתף באולפן, רית

 המעצר בחדר כלואים היו הם מהשוק:
המקומית. המשטרה תחנת של

 ישבו פינקלשטיין ואברהם גריטשאק זאב
 פקח גילה כן לפני שיום מכיוון במעצר
 סרה של בעור באטליזיהם הבריאות משרד
חי. לכל חיים ששבקה לאחר שבותרה מתה,

 המחוזי הבריאות משרד פקח כשהגיע
מ גדול חלק מדי. מאוחר היה לאיסליזם,

 הקילוגראם 200 ללקוחות. נמכר כבר הבשר
 של החג לסירי דרכם את עדיין מצאו שלא
 בבית למשמר והופקדו הוחרמו העיר נשי

שכטר. חננאל של הקירור
 אחדים ימים לאחר הפקחים כשבאו אולם

ה הבשר את משם לקחת הקירור, לבית
 את עזבה המתה הסרה כי גילו מופקע,
 שכטר הניד הפקחים, של לשאלותיהם הרפת.

 כולו. לענין שהוא קשר כל הכחיש בכתפיו,
 אני ״מה במשטרה, טען נעלם,״ ״הבשר

?״ לעשות יכול
 עליהם מה ידעו פתח־תקוה משטרת שוטרי

 את סגרו השלושה, את עצרו הם לעשות.
 שעקרוח האפשרות את העדיפו האיטליזים,

האפ על בתור, נוספת שעה יעמדו הבית
 יחכה לעזרה נזקקים של גדול שתור שרות

 התורן הרופא של חדרו על־יד החג במוצאי
אדוס. סגן־דוד בתחנת


