
 ושש מיליון שבעה אלא לירות, מאות
 ודאי במקומו אחר איש ל״י. אלף מאות

המסי את מבטל או במקום מתעלף היה
פרץ'בצחוק. אייבי בה.

סי מתיחה,״ או בדיחה שזאת ״חשבתי
 עותומנית אגודה היא ״קול־השלום פר,

 רווחיה כל רווחים. לעשות מנת על שלא
 אז ונצרכים. למוסדות לתרומות הולכים

כזהז״ סכום ממני שידרשו פתאום מה
הת לא מס־ההכנסה ששילטונות אלא

 הניחו הם לילה, אותו להתבדח• כלל כוונו
 ברוב 50זד הולדתו יום את לחגוג לאייבי

אמי שמחה זו היתה להתערב. מבלי עם,
 ידידיו הקרואים, מאות מבין איש תית.

 מזללת את ניהל מאז של־אייבי האישיים
 חש לא תל־אביב, בלב שלו קליפורניה

 לכאורה, אייבי שקע לילה באותו כי כלל
לקופת־המדינה. ל״י מיליון 7.5 של בחוב

 המקצועי המארח אולי שהוא אייבי,
 בחיוכים, אורחיו את קיבל בארץ, ביותר

 אל אותם הוביל הוא ונשיקות. חיבוקים
 הגבינות טהר׳ת על כולם הכיבוד, שולחנות

 מפעלים תרומות מתוצרת־הארץ, והיינות
 כוסיות, עמם הקיש !אייבי של וידידים

 מעל נפל ענקית, יום־הולדת עוגת חתך
 התעקשו מחבריו שכמה אחרי מורם כסא

במחול ויצא פעם חמישים באוויר להרימו
הקוד הפעם בכל כמו הפעם, גס קישט יפהפיות של אוסףבצו צחוק

 הדוגמניות :בתמונה אייבי. של יום־ההולדת מסיבת את מות,
פן פטר : צירם באורחים. צופות כשהן פה בכל צוחקות מור, ושרה דרור סמדר

 מסיבת של היחידי הכיבוד את היוו המאורע לכבוד שנתרמוויין גבינות
הדיאטה. על לשמור לאורחות סייעו ההמונית, יוסיההולדת

 שרוע אייבי :משמאל למטה לרסן. רותי והרקדנית פסחזון תמי לוי, עירית :בתמונה
פעם. חמישים להרימו ניסו שחבריו אחרי מורם, כסא מעל שנפל לאחר הארץ על

 בתל־ המחוזי בית־המשפט נשיא בפני דינה
מה יציאה צו־עיכוב וקיבל ביקש אביב,

נתן. אייבי נגד ארץ
 פירושו שכן אחר. משהו כבר היה זה

 אייבי *של יציאתו, מניעת הוא כזה צו ישל
 למים מחוץ העוגנת שלו ■השלום לאוניית

 העסק ״כל ישראל. של הטריטוריאליים
 אחד מצד מצחיק ״הוא אייבי, הגיב הזה,״

 במדינה מפעלים מכמה שני. מצד ומחניף
 ■שלושה של מס־הכנסה ■לשלם. תובעים
מע שבאוצר סימן זה י לשנה ל״י מיליון
 חבל רציני. כמפעל קול־השלום את ריכים

 השנה עבור ל״י מיליון 2.5 דרשו שהם רק
 שידרה ולא במרסיי האוניה עגנה שבה
 רצינית. ללא הדרישה את עושה זה כלל.

 האוניה חשבונות כל להסתיר. מה אין לי
רואה־חשבון.״ ע״י ומאושרים פתוחים

הת כי השערה הביעו אייבי של ידידיו
 הממשלה •של טכסיס אלא אינה ביעה

 באוצר אבל אייבי. של לתחנתו להתנכל
 בש־ לנו הגי-ש לא ״אייבי מכך. הסתייגו

 אמרו, מס־הכינסה,״ דו״חות האחרונות יים
 עכשיו, אולי לפניותינו. השיב לא ״הוא

 מיליון 7.5 לתשלום הדרישה את כשקיבל
 ברצינות. יותר אלינו יתחיים הוא מם, ל״י

 הוא מם־הכנסה אבל שלום, זה — שלום
 או במס חייב אייבי אם לקבוע שצריך

ממנו.״ פטור

חלפון. ריקי רקדנית־הבטן עם סוער
 על ערב אותו שהעיב משהו היה אם

 פקיד־השו־ זה היה לא אייבי, של שמחתו
 היעדרו על רק להתעצב היה יכול הוא מה.
 קריין־ ,ביותר הקרובים מידידיו אחד של

 גורביץ גורביץ. עמיקם והמו״ל התנ״ך
 רקע על הפגנתי באופן מהמסיבה נעדר

 אייבי, כי לו שנודע אחרי זה היה פוליטי.
הש מכל ידידיו, כל את למסיבה ■שהזמין

הפולי הקשת היקף ומכל והזרמים כבות
 רבין ליצחק בנוסף הזמנה שיגר טית,

 וממלא- לשר־הביטחון גם אלון ויגאל
 גורביץ פרם. שמעון ראש־הממשלה מקום
 של בתדמיתו •פגיעה כנראה, בכך, ראה

השלום. של החי כסמל אייבי
 כמו להיראות היתה שעלולה המסיבה,

 למס־הכנסה באמת שחייב מי של מסיבה
 אלא לאייבי עלתה לא ל״י, מיליון 7.5

 לו ניתן השאר כל ל״י. 800 של סכום
 מתנות, לקבל סרב עצמו הוא במתנה.

 אלף 50 של בתרומה יום־הולדתו את ציין
 לא זה אבל סוציאליים. למוסדות ל״י

יו מס-ההכנסה. על רושם הרבה עשה
םרקליטות-המ־ נציג הופיע אחר־כך מיים

מדיון 7,6
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