
התעו! שבה בשעווו״ה הסתיימה יורק בניר שבעונה היוווים מסיבת

עם ניו־יורק עיתוני הופיעו למחרת בזזסיבה■ ולהשתולל החיה הישראלים, והיורדים המפורסמים האמניס קהל את סחפה וינטרס,
הראשונים, בעמודיהם המרקדת וינטרס שלי של תמונתה מועך, הורה בריקוד זינון, הניו־יורקי הלילה במועדון שהתקבצו

 האופג־ למועדון־הלילה פנו וחיים יאיר
 מרבית זינון. מועדון בניו־יורק, ביותר יתי

ב נערכות ניו־יורק של הכוכבים מסיבות
ב יום מדי מופיע שמו אשר זה, מועדון

 ניו־יורק. עיתוני של בטורי־החברה יומו
 בזינון נערכה מסיבת־העצמאות לפני ערב

ה וההצגה טיילור אליזבט לכבוד מסיבה
 שועלים בברודווי, המועלת שלה חדשה
קטנים.

 למען לאגודה לפנות היה הבא הצעד
 האגודה, יושב־ראש אל בישראל. החייל

 מיברק נישלח ניר, נתקה (מיל.) תת־אלוף
 לוי האחים החסות. את לקבל בקשה זבו

לאגו יוקדשו הערב הכנסות שכל הבטיחו
תרו ירימו עצמם שהם החייל, למען דה
ל התרמה תערך במקום וכי נכבדה, מה

ש והיורדים, היהודים המיליונרים עשרות
 מיבדק למסיבה. האחים על־ידי הוזמנו
 לשעבר העיתונאי האגודה, דובר של תשובה

ו היוזמה, על לאחים הודה לופבן, חזי
פעולה. שיתוף הבטיח

 ״הללויה
לישראל״

 מפוא- תוכנית להכין היה הבא צעד ן■*
 נכבדים, לאישים הזמנות לשלוח דת, * י

כרטי שיותר כמה עד למכור ולהשתדל
 תרוויח החייל למען שהאגודה כדי סים,

 מישרד שכרו לוי האחים שיותר. כמה עד
 במארגנים אותו מילאו לנשף, מייוחד

 מצאו ואף יחסי־ציבור, ואנשי מיקצועיים
לישראל. הללוק־ו :לערב שם

 את מעתה בישראל החייל למען האגודה
 אמיר, אבישי בניו־יורק, מעובדיה אחד

 לישראל הללויה בין הקשר איש להיות
המת ישראלי יורד אמיר, האגודה. לבין
 למען האגודה של אירועים כשאין פרנס
ומכיר כנריות מפיטום בניו־יורק החייל

 למען האגודה על-ידי לכן קודם מונה תן,
 הניו־יזרקי: השירותרום את לארגן החייל

באותו שנערך השירותרום דוגמת תוכנית
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 יאיר האחים היו שנים כמה פני

! יור התואר את מקבלים לוי וחיים ׳
 שבתל־אביב, שפירא שכונת בני צמד דים.

 מעשר יותר כבר בארצות־הברית השוהים
 אימפריה, לעצמם לבנות הצליחו שנים,
הישרא- היורדים על המקובלת זו מסוג

י ן ־1־1 ח
 נתקה (מיל׳) 1
תרומה לקבל |

י י י 7 נ 8 _

 למען האגודה ראש יושב־
 תת־אלוף בישראל, החייל

מסרב שהוא הודיע ניר,
דולר. אלף 25 בסך
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 העיתונאי החייל, למען האגודה דוברההצעה על שמחים
 מיברק שיגר לופבן, חזי לשעבר

 יוזמתם. על החייל למען האגודה בשם אותם בירך שבו מסיבת־המריבה, למארגני
 גדולים לתורמים מיוחדות תעודות תעניק החייל למען שהאגודה הסכים לופמן

במסיבה. תרצה אשר אישיות מהארץ ולשלוח להשתדל גם והבטיח במסיבת

 פחות אמנם הם ג׳ינס. ממלכת — לים
 ג׳ורדאש, בעלי נקש, מהאחים מפורסמים

ה הוא שלהם פרארי הג׳ינס מיפעל אך
 ל- בנוסף בארצות־הברית. בגודלו רביעי
 של שרשרת לוי לאחים יש הענק מיפעל

 הפזורות מתפרות, גדולות, חנויות־הלבשה
 למוצרי- גדולה וחנות ניו־יורק, ברחבי
חשמל.
ל לוי ויאיר חיים החליטו כישנה לפני

 דבר של שבסופו ידענו ״■תמיד לארץ. חזור
 ידענו זה. את להגיד פחדנו אבל נחזור,

 זמני, אצלו שהעניין אומר יורד שפל גם
רצי ולא לארץ, יחזור הוא דבר של ובסופו

 שלנו,״ בדברים חוסר־אמון לעורר נו
ב כבר אנחנו עכשיו ״אולם חיים, מסביר

 שקט.״ בלב להגיד יאפשר אז הביתה, דרך
עסקי את למכור התחילו לוי ויאיר חיים

 בניו־״ורק. ניידי דלא נכסי ולרכוש הם
ב* לנהל אי־אפשר וחנויות ג׳ינם ״עסקי

 שמכניסים בניינים כשיש מהארץ. ניו־יורק
 בניו־יורק, לשבת צריך לא חודש, כל כסף

יאיר. מסביר בארץ,״ לחיות אפשר
 היה לד האחים של יחסי־הציבור חרש

 בארצות־ שלהם להצלחה הגורמים בין
ו לנסות גם אותם הביא זה חוש הברית.

 ללוות רצו הם לישראל. שובם את להכין
 יחסי־ציבור במיבצע לארץ עלייתם את

 היורדים בקהילת גם גלים שיכה מרשים,
* בישראל. וגם בניו־יורק
 יום- מסיבת לערוך פשוט: היה הרעיון
 ידועי-שם, כוכבים ישתתפו שבה עצמאות

 מהארץ במייוחד שיגיעו ישראלים, אישים
 ב־ ולערוך היורדים, צמד את לכבד כדי

 האגודה למען מגבית־ענק הנשף מיסגרת
ש ברור היה לוי לאחים החייל. למען

 מיליוני עם יחד המפורסמים, הכוכבים
 את ירפדו החיילים, עבור שיאספו הלירות

ארצה. שובם

 בשעות־ שנערכה בישראל, צה״ל בגלי יום
 של הרדיו מתחנות באחת בעברית השידור

נידיורק.
אבי קיבל ישלו השירותרוס מיבצע עבור

 דולרים, 5100 של אגדתי סכום אמיר שי
תחילה לירות. מיליון מחצי יותר שהם

 אחד את מדליק ריווירה, הרולד אמריקאי,
יום־העצמאות. לציון הנרות, 33מ־


