
 אביליאה מוצא אף־על־פי־כן מעט. משתכר
 מ־ פאציפיסט פעולתו: את לממן מניין

 שלו־ בת תרומה פעם שלח ארצות־הברית
 ו־ שלושת־אלפים ועוד לירות שת־אלפים
 הכנר על־ידי שוגרו לירות חמש־מאות

מנוחין. יהודי
 טיור־הדצאות אביליאה ערך לכך נוסף

 נוספים, אלפים כמה לו שהכניס באירופה,
שלו. למיבצע־ההסברה קודש כולם

 תוקפנות למנוע אביליאה מתכוון וכיצד
 האחידה, המדינה ועל הפדראציה על צבאית

 — באלימות משתמש אינך ״אם בשיקומו?
האידי קובע בך,״ פוגעת אינה האלימות

ש לאחר — מזה ״חוץ המושבע. אליסט
 הארץ, לכל מאוחדת רשות־השקייה תקום

 ו־ העולים הפליטים, בעיות את ושנפתור
 של הכלכלי לשיקומן נתפנה — הבדווים

וסוריה. מצריים כגון המרחב, ארצות יתר
מלחמות.״ ימנע אשר הוא זה ״שיקום

נוער
המופלאים 7

 הדרך אם על יבנה, העיירה צעירי
ושוב״ ״הלוך בשדרת מטיילים לאשדוד,

דמארי מורד
לחיותו״ רוצה ״הנוער

 משחקים נזצ׳יסטה, בסרטי חוזים המקומית,
מקומי. דיסקוטק — הגדול וחלומם ביליארד

כנראה, משתנה, היה לא זה אורח־חיים
 הביתה שבו לולא הימים, אחרית עד

חבריו. וששת )22( דמארי שלום מהצבא
 ויסודי ראשון כצעד חרקים. 013

 העיירה. בעיות של סקר הצעירים ערכו
זקו שהעיירה הוכיחו שנתקבלו המימצאים

להצלה. ממש קה
 מלמדים בתי־הספר מורי שרוב לנו ״התברר

ה לומדים אחד ובבית־ספר הסמכה, ללא
ספרים. ללא — מהפכנית בשיטה תלמידים

 גדותיה, על העולה המקומית, ״במרפאה
ב המזבלה הרופא. את החובש מחליף
לבתי־התושבים. ניחוחות מדיפה חולות

 פינה בכל מוקמות מאולתרות ״חנויות
 למיקשת הפך הראשי והרחוב רשיון, ללא

הסקר. מעורכי אחד סיכם אבטיחים,״
 מחלקת־ה־ מנהל פעם כבר ״וכשיצא

 העדר־ על התלונות את לבדוק תברואה
 כנם־ את מצא בחנויות־המכולת, הנקיון

 חבר־ של בחנותו ביותר הגדול החרקים
 בפיטורים עליו שאיים — המקומית המועצה

 פיו.״ את יסתום לא אם
 שזכו הצעירים, טוענים וצמא. רעב

 היחידה הפעם המופלאים״: ״שבעת לתואר
 היתד. חריצות המקומית המועצה גילתה בה

 להכשיל ניסתה כאשר ימים, כחודש לפני
 מרכז־ספורט להקים משרדי־הממשלה הצעת

לירות. ממליון יותר של בהשקעה —
 בריכת־ בלי רק אז מרכדספורט, ״אם

 המפד״לית.״ המועצה ראשי הודיעו שחייה,״
 הדתיים.״ התושבים ברגשות תפגע בריכה

 המועצה את אילצו נרתעו, לא הצעירים
 רק השתתפו בו חוזר, לדיון להתכנס
 שעה ״עד חברים. תשעה מתוך ארבעה

 נוהל,״ על צרחני ויכוח ניהלו מאוחרת
 קם ״ואז בישיבה. הנוכחים אחד סיפר
 והכריז מלכה, שלמה ראש־המועצה, לפתע
 והלך.״ לאכול. והולך וצמא רעב שהוא

 ברשיון הפגנה הצעירים ערכו במחאה
 כרוזים־נגדיים. במטר הופצצו הם המשטרה.

ה באחד נכתב צרפת!״ לא זה ״יבנה
 בשקט!״ לחיות ״תנו כרוזים

 כי החליטו הצעירים, התכנסו השבוע
ממושך. למאבק התכוננו רפש, הוא שקט

להם קוראים

 אותם? מכיר אתה האם
ת האם ע מ אותם? ש

 ז׳ראר האמרגן מספר שנתיים. לפני להופיע התחילו הם
 :הלהקה את הקים עוזי,בריאנג׳ו המתופף עם שיחד קמינסקי,
 אחד להכניס כדי פרשתי אחר-כך אני, גם ניגנתי ״בהתחלה

 אחרת.״ מלהקה אותו גנבתי רג׳יאן. דויד זה ממני. טוב
 הזרים, הפיזמונים למיצעד שחדרה הראשונה הלהקה זוהי

 מימין, הראשון השני. תקליטה את בקרוב להוציא ועומדת
 הוא מה ברור פוקס. עוזי זה באוויר, הרגל עם זה בתמונה,

 אקדמיה ובוגר — אורגן נגן צבר, פיק, צבי הוא השני עושה.
 שישה־ על מנגן הוא המתופף. בואאנג׳ו זח לידו למוסיקה.

 נגן רג׳ואן, דויד למוסיקה. בית־ספר בוגר כן וגם כלים, שבעה
 אילן הוא האחרון ״אליל״. וכבר 17 בן הוא גיטארה, באס

בחולון. החברה את המשגע הארץ יליד מובילה, גיטרה דודמן,
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ומעריצים קוראים על-ידי שהוצעה הראשונה הלהקה הם
 בארץ ביותר הטובה להקת־הקצב לבחירת בתחרות כמשתתפת
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הבא? כשבוע שיוצעו אלה מבין ביותר הפופולארית תהיה להקה איזו

אותו ושלח הזה השאלון את מלא
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 הפופולאריות התזמורות מתוך
יבחרו ידך על שיוצעו ביותר

ר ש ת ע ו ר ו מ ז ת ה
הקצב בפסטיבל שישתתפז
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