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 28ב־ אבל לעובדה, שמתם־לב לא אולי
 11 בדיוק מלאו חלף, זה שאך בפברואר,

 ספן־זזשלום של ההיסטורית לטיסתו שנים
או היתר. זאת לפורט־סעיד. נתן אייכי

 כאשר הארץ כל את שהדהימה טיסה תה
 ה־ מטוס כי נמסר הידיעות בסוכנויות

 נהרג. ואייבי התרסק אייבי של סטירמן
 לקליפורניה, ■וזרמה בכתה כולה הארץ

 ומי דיזנגוף. בפסג׳ אייבי של ז״ל מסעדתו
 ארץ־ישראל סופר היה ■במיוחד שבכה

זזזרי־ השחקנית שאשתו, שכא, שלמה

פילץ אברהם
חסר לנסקי רק

 היה והוא ללדת אז עמדה ריפא', ח רה
 לבנו לקרוא עליו שנגזר משוכנע כבר
אייבי. בשם

 הוא מספידיו. כל את סידר אייבי :אבל
ב וחזר תחיית־המתים ■של תרגיל עשה
כושר. באותו וגם עזב בה הפתעה אותה

 מציין פברואר, בחודש 28 ■בכל ■מאז,
 בסעודה החיים לארץ שיבתו את אייבי
 ההולכים ורעיו ידידיו לכל וחגיגית דשנה

 שעברה בשנה ואם לשנה. משנה ומתרבים
 הרי אייבי, של לתחייתו שבים עשר חגגו

העשור. ליובל שנה ■מלאות חגגו השנה
 ובצהלה, בשמחה תמיד כמו התחיל זה

 ועמיקם ג׳יכלי (״הקטן״) כשיצחק
 כשאורי השירה, על מנצחים נורכיץ'

 וכל בידם מסייעים אדוני וניסים זוהר
מז בישיבה יושבות העיר של היפהפיות

 סמלית, מדורה סביב הארץ על רחית
נרות. תריסר על-ידי שיוצגה
 רוסיות ומלודיות שלום שירי שם שרו

 הגיעו לפתע ואז, הטובים. בימים פמו
 הוותיק ידידו זה היה המיליונרים. למקום

 תירוש, דאן ■האמנות סוחר אייבי, של
 ■בלתי קצת בצורה למסיבה, עמו שהביא
 ואשתו פלאטו סמי המיליונר את צפויה,

 איש־הכספים גם הגיע עימם אנט. היפהפיה
הפיננ אימפריית של הכלים אל הנחבא

פעיד. פול — פלאטו ■של סים
 נוכחותו היתה האמיתית ההפתעה אבל

 ה־ בארץ, לעסקים פלאטו של שותפו של
פילץ. אברהם קבלן־המיליונר

 במקום בו החליטו אייבי של ■החבר׳ד,
המסי את שישברו הם המיליונרים שלא
 אותם השקו הארץ, על אותם הושיבו בה.

 פלמ״ה שירי לשיר אותם ■ואילצו בוויסקי
תאמי ולא תנועות־הנוער. של ומחרוזות

הכל באווירה להפלוא השתלבו הם נו.
בבית. כמו והרגישו בקצב מתאדכף לית,

 את שעיקמו אנשים כמה אולי שם היו
ה על השתלטו שהמיליוינרים על האף

 עבד לא שכן זמן. לאורך לא אבל מסיבה.
 לקח והטוב הקשיש פילץ ואברהם רב זמן
בידיים. העניינים את

אל אצבעות ארבע תקע הוא כל קודם

ת העליזה הסרגני
 יותר בחורה מכירה לא אישית, אני,
המדופ הסרגגית מורג מאורה עליזה

 תל- נשיות כל את שמלבישה ■מחיפה למת
משו מסמורטטת פירחונית בקטיפה אביב
 לי הידועים הבעלים ושכל בצמר, לבת

 שבמחיריה כיוון הלב, מעומק עליה כועסים
 תקציב את להם הורסת ■היא המפולפלים
המישפחה.

 ומסרגות־אש, ידי־זהב לה שיש זו, אורה
 שחקנית־ ■אחדות שנים לפני עד הייתה

ש הכלים, אל ונחבאת :שקטה תיאטרון
ו עצמה עבור הפנויות ■בשעותיה סרגה
 נשואה היתד, היא שלה. החברות עבור
 ובמהלך חיפאי למהנדס שנים עשר איזה

בן. להם נולד גם נישואיהם
 אורה הגלגל, התהפך אחד שיום אלא

 היא למיקצוע. התחביב את להפוך החליטה
 ומעצבת משוגעים סוודרים סורגת החלה

 במחירים אותם מכרה סכסיות, חולצות
 אל אימצה עצומה, בהצלחה זכתה שמנים,

 בה, הכרוך כל על תל־אביב ■את ליבה
מבעלה. והתגרשה

 כל עם בד־יבבד הכל. לא עוד זה אבל
 ב־ התאהבה היא בחייה האלה השינויים

 מסרבת שאורה כיוון חסוי ששמו מינכ״ל,
 מסו־ תקופה ובמשך בו, לנקוב בעקשנות

 מאד, הדוקים יחסים איתו ניהלה יימת
ופורחת. זורחת כשהיא
 הרומן על הקץ הקיץ מזמן שלא אלא

חד אהבה כבר לה יש וכעת המנכ״ל עם
 בשמו שגם כתב־טלוויזיה של בדמותו שה,
לנקוב. מסרבת היא

 מני כמה כעת שיהיו יודעת ■אני ■ובכן,
 ידיהם שירימו ■פתבי־טלוויזיה וכמה כ״לים

 לי יש בשבילם אז אני!״ ״לא ויזעקו:
 בוער הגנב ראש על — אל״ף הודעה:
ש בחורה היא אורה — ובי״ת הכובע,
 ■בטוחה, לא שהיא ועד דיסקרטיות, אוהבת

שמות. לגלות מסרבת היא
אליה. שיפנה בעיות, יש למישהו ואם

שיו ם גירו ע ה פ שונ רא

דמון ליאורה
טוב להתחתן

 את שזיעזעו שריקות כמה ושרק פיו תוך
 על לנצח התחיל הוא אחר־כך החדר. כל

שה כזה, ובידע ■בלהט בציבור השירה
לידו. החווירו מהפלמ״ח חברה
 שעוסק מיליונר, איך מבין שלא ולמי

 תחנות־מר־ ולבנות ■כסף בלספור הזמן כל
 כמו להתהולל יכול נגמרות, שלא כזיות
להז צריך ,תנועת-,נוער של מתפרע חניך
 שלו הקאריירה את התחיל פילץ כי כיר

הפלס הקומוניסטית המפלגה — בפק״פ
 כיום. שהוא מה שנהיה לפני — טינית

 בו לטעות היה אפשר ■אי הזד, ובלילה
זמנים. מאותם עוד בו :נשאר שמשהו

 אחד העיר לשיאה הגיעה וכשד,שמחה
ה המיליונרים חבורת למראה החוגגים

 ושרה החוגגת במרכז ד,ריצפה על יושב
 רק זה עכשיו כאן שחסר ״מי שירי-עם:

ב הוא דבר. אין אבל לנסקי... מאיר
יגיע.״ מעט עוד הוא דרך.

כבים1הכ
רבץ של

 מסיכויי מודאג ■היה רבץ יצחק אם
 לראשות־הממש- ■מפלגתו כמועמד בחירתו

 בזמן קרא שלא מפני רק זה הרי לה,
 היה אילו הכוכבים. לו שהועידו מה את

 את ולבדוק בשמיים להסתכל קצת מתפנה
 יכול היה אסטרולוגי־מדעי, באופן העניין
 ידיעה מתוך בשקט לישון ללכת מראש

 אותו, לנצח אולי יכול פרם ששמעון
הכו׳סבים. את לא אבל

 להגיד ■חוכמה לא שזאת ■אומרים ואתם
 אבל נגמר. כבר שהכל ■אחרי היום, זה את

 קראה )27( סטן טלילה האסטרולוגית
 רבין. של הכוכבים אומרים מה מראש

 ידי־. בגיליון לעצמה. זאת שמרה לא היא
הת ,1976 בדצמבר 29,־■מד אחרונות עות

 טלילה של האסטרולוגית תחזיתה פרסמה
.1977ב־ לנו שמצפה מה לגבי

 מפורשות אז וקבעה ■התחמקה לא הוא
 רבץ. יצחק של הדגים מזיל אומר מה
 צפויה ״לרבץ נבואתה: נוסח היה וזה

 החל אך ינואר, בחודש מאוד קשה תקופה
 משתפר פברואר של השניה מהמחצית

 המפלגה, ועידת תיערך שאז וכיוון מצבו.
המינד לראשות שוב ייבחר כי להניח יש

מורג אורה
טוב להתאהב

 בחודשים מאוד טובה תקופה לו יש לגה.
 ב־ לביקור אז שיסע וכדאי מרס־אפריל

 עוד זאת טענה (טלילה ארצות־הברית
 אל קארטר של הזמנתו שהגיעה לפני

בל בשורות שם לשמוע עתיד הוא רבין).
צפויות.״ תי

ניב־ אריה, מזל בן שהוא פרס. לשמעון

כוכ היתד, היא רבות, שנים לפני פעם,
 אחד. סרט של במאי של אחד, סרט של בת

 הופיעה והיא בעיתונים, המון עליה כתבו
 גדולות עיניים עם השבועונים שערי על

 אז היתד, היא ורך. ארוך ושיער ועצובות
בעיר. הגברים כל את והטריפה ,17 בת

 וצילמו עליה כתבו כשעדיין קרה זה כל
 את ראו כולם ■אחר־כך בעיתונים. אותה

 כוכבת ושם איריס, היה שמו הסרט.
 בחיים לכם, להגיד מה נו, רמץ. ליאורה

 מבקרת־סרטים להיות התיימרתי לא שלי
זה. היה לא בכל-זאת זה אבל

איש! אחר־כך זכר לא כך משום אולי
 יפהפייה הדיעות, לכל שהיא, ליאורה את

 ועדינה! שקטה בחורה ומטופחת, אמיתית
לא•' בהחלט כוכבית־קולנוע אבל — והכל

 עושה שלה שהבעל סיפרו פיתאום, ואז,
 עד להתפשט לה מרשה ולא צרות, לה

 הבמאי של סירטו של בימת־׳ד־,צילומים
 מזה' במילואים. פישקה ?}ופדיה, ג׳ורג׳
 זק התחתנה, ליאורה לאל ■שתודה הבנתי
השורה. מן עקרת־בית הפכה

 עוד התעניינתי בקודש, כדרכי אחר־כך,
 הית־' סתם לא שהיא לי הסתבר ואז קצת,
 התברר טוב. התחתנה אפילו אלא — ■חתנה

להת לה מרשה שלא שלה, בעל שאותו
 גם אלא וחתיך, צעיר רק לא הוא פשט,

לתח בתי־חרושת על החולש איש־עסקים
חננאל. סמי בשם וחזיות, תונים
 ידועה אני בשבילה. שמחתי באמת נו,

מס הילדות את לראות שאוהבת כאחת
 למה אז לעצמי: וחשבתי בחיים, תדרות

 ואמא, באבא קצת תשחק לא שהקטנה
הקולנוע? של ■השטויות את ותעזוב

 מה על לליאורה דיווחו אם יודעת לא
 כבר היא שסרטים עובדה אבל שחשבתי,

 לא גם היא ישני מצד יותר. עשתה לא
ב לשחק הפסיקה ואפילו ילדים, עשתה

 ואם מבעלה, התגרשה היא ואמא. אבא
 מצד שלה, ואבא לאמא רעה בשורה זאת
 העיר לזאבי טובה דווקא בשורה זו שני

 בבחינת היתד, היא שבשבילם והסביבה,
לג רציו דווקא הם כלומר, נרות־חנוכד,.

עקש אמונים שמרה תמיד היא יאבל עת,
לבעלה. ניים
שלכם• ההזדמנות זאת חבר׳ה, כעת, אז

 שלהן שבראש מאלה לא הוא ליאורה כי
עלו אתם תיזדרזו לא ■ואם לבד, להישאר

בשנית. ■נשואה היא שאו־טדטו לגלות לים
ב שגם להתערב מוכנה מצידי, אני,

 למצבה לדאוג יהיה צריך לא השנייה פעם
הרגשה. של עניין הכלכלי.

 ש״צפו־} קבלות, עם בכתובים, טלילה אה
 וחסרי־סיכוי. מאוד קישים מאבקים לו יים
 צ׳אנס.״ שום לו אין

 ברצינות. אותה לקח לא פרס ■שגם ברור
יתחיל. הוא מעכשיו אולי אבל


