
 עם שמדבר אדם — גורליצקי ״אילי
ל״י. 100 — יפאני

 כישלונות 12 אחרי — אלוני ״ניסים
 אצלו מת נפוליון ל״י. 100 — רצופים
אצלו. ונקבר

 מעמדו את שמסכן עיתונאי — דן ״אורי
ל״י. 117.38 — הציבורי

ה מן שחזר המרגל — דר ״אברהם
דולר. 20 — כפור

 הקשרים את שמסכן אדם — דיין ״אסי
 שר־הביטחון של בנו המשפחתי, מעמדו ואת

ל״י.״ 500 —
 כל תרומות. הנוכחים הרימו הלאה וכך

השלום. את והערכתו יכולתו לפי אחד
״אי מסכם: זוהר אורי נגמרה. ההתרמה

 לירות, אלפים עשרת תורמים הייתם לי
ש מה אבל שלום. על לדבר היה אפשר
אייבי.״ של ההוצאות את בקושי יכסה נתתם

 הנוכחים אחו קרא תורם?״ אתה ״כמה
ב ליבו כטוב זוהר. אורי של לעברו
 גרוש. תורם לא ״אני אורי: השיב וויסקי

 בלופר. אייבי העניין. בכל מאמין לא אני
 ערבי? מרגל שהוא יתברר אם יקרה מה

 ובכלל, מרגל. בטח מהודו, שבא בן־אדם
 הוא מה שידור. תחנות לנו חסרות לא

 גל ישראל, קול יש אחת? עוד לנו מביא
מספיק. לגולה. ציון וקול ב׳ וגל א׳
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 כשכמנחה (מימין) צליק ראובן הבוהמה
ק זוהר אורי משמש מיט סיר בידו שהחזי

ם הכניסו לתוכו בה הצ׳יקים. את התורמי

ם הו. * ת ס ה קליפורניה, על הגולל נ
 מוסד שהיתה נתן אייבי של מזללה (

 התל־אביבי. דיזנגוף ברחוב עצמו בפני
 ל־ יציאתו ולפני למכרה, שהצליח אחרי

 אוניית את משם להביא כדי ארצות־הברית
למזללתו. הלוויה אייבי ערך שלו, השידור
אוכ כל שם היתה הטובים בימים כמו
רניה לוסיית  אישי־ אמנים׳ לשעבר, קליפו
 הטובים בימים כמו ידידים. וסתם ציבור

 אייבי, של חשבונו על ואכלו שתו הם
ל כלל התייחסו ולא חשבונו על לעגו

 מזללה, ובעל מטייס אייבי את שהפך רעיון
ל שבכוחו המאמין דון־קישוטי לרב־חובל

לערבים. ישראל בין השלום את הביא
 שאכלו הצלחות את לכולם חילק אייבי

 אישיות הקדשות עם שנים, במשך מתוכן
 קצת הנוכחים כשהרגישו ואז, למזכרת.

 הם כזו טראגית בשעה שגם בנוח, שלא
 ההתרמה למסע נענו הם מאייבי, מקבלים

 השלום לקרן ותרמו זוהר, אורי שערך
 הידועים מהניצים כמה ודווקא אייבי. של

לתרום. שד,ירבו הם ביותר
* *

א ף* הו ד ש מ  הפאב, במרכז במה על עו
.  ההתרמה. מסע את זוהר אורי ניהל ע
 תיאר התורמים, שמות את הכריז הוא

שתרמו: בסכום ונקב בעוקצנות אותם
 מקרקעי מינהל ראש אלוני, ״ראובן

 — ישראל? ממקרקעי גונב כמה ישראל:
ל״י. 100 תורם

 שגוזל זה — אילון עמוס ״העיתונאי
ל״י. 100 — שוקן מגרשום

 מיקצועיות שמסיבות בן־פורת, ״שייקר,
ל״י. 100 — לשלום להתנגד חייב

שר־ה־לכומר מזכות
תחבורה

 לאיש בגאווה מראה כרמל משה לשעבר
שקיבל. הצלחת אוד ביכנר, אריק הסרטים

 הוותיקים לאורחים קליפורניה צלחות חולקו כאשר לשיא הגיעהההילולא
מין: המסעדה. של תן אייבי של בתם שרונה, מי  ואשתו־לשעבר נ

ץ׳ עמיקם במרכז: נתן. רוזי  קליפורניה, מוותיקי כולם ינוקא, ומשה אהרונה ומשמאל מרבי
שבון על לשתות נוספת פעם שבאו התל־אביבי. בפאב שערך במסיבת־פרידה אייבי ח
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שבו מקום את שהעביר אייבי של לפטרונו קליפורניה סגירת  עצמו הרגיש חצקל לכסית. מו
ם האורחים את וקיבל במסיבה שני כחתן ה: לידו בחיבוקי תמונ ברגנר. יוסל הצייר ב

[1 1-111-1 )111וב־החובל
בן־ עלמה הדוגמנית

 100 תרמה מלמה הפרידה. במסיבת פורת
אייבי, של השלום ספינת לקרן ל״י

ל במטרה לארצות־הברית השבוע שיצא
פי לכיוון הספינה את השיט הארץ. חו


