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^ כני כמה חודשים הבטיח אייבי
 /נתן לידידיו מסיבת ניצחון במלון
הילטון .אז היה לו ברור שהוא יהיה
ראש־העירייה.
כן ניצחון ,לא ניצחון — כל ידידיו
התכנסו במלון בשעה  11וחצי והת
ייצבו לימינו.
לצד אייבי עבדו הרבה יפים ויפות
של העיר תל־אביב וביניהם נערת
הזוהר והתופעה הישראלית שבלעדיה
אי־אפשר ,הלוא היא פנינה
רוזבלום.

פנינה רוזנבלום
! היתה אחראית
> עם סיכום הקולות

שניתנו לאייבי נתן ,אחרי שעבר עליה יום קשה .היא
התרוצצה מקלפי אחת לשנייה ,ומכוניתה נפגעה על״ידי
נהג משאית .אבל למחרת נראתה פנינה שוב בדיזנגוף.

■נ לביא מתלחשת עם חברה שלמה
ותומכיו של בעל אוניית״השידור אייבי
ועד הרגע האחרון יהיה מנדט נוסף.

פנינה היתה אחראית על ארבע
קלפיות והיא נסעה מקלפי אחת
לשניה ,אירגנה ובדקה אם הכל מתנהל
כשורה .בשעות הצהרים ,בדרכה לאחת
הקלפיות ,נהדפה פנינה בחוזקה
על־ידי משאית שנסעה מאחוריה .ה
משאית הסתובבה וניסתה לנוס ממקום
התאונה ,אבל את פנינה לא מסדרים.
היא יצאה ממכוניתה וניגשה לנהג
המשאית .הנהג התנגד ,אבל פנינה
הדפה אותו ,הוציאה את רשיונותיו
וכשהם בידיה נסעה למישטרה.

ן ע ך ן ך 1ך 1ן ן ן ן איש־העסקים הנרי זימנד וחברתו ,אנדרה בוראטס.
השניים הם ידידים קרובים של אייבי ,וגם הם,
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כאוהדים רבים אחרים ,באו להיות עם אייבי בזמן ספירת הקולות.

רק מנדט אחד  -מה לעשות .אולי בפעם הבאה יו
יותר .אייבי לא האמין שלא קיבל יותר קולות מאזו
תל־אביב ,והוא היה דרוך ושמע כל מילה שבקעה ממנשיר־הרז

הלו

| 1י ך 1ך ן ך ק 1ך ן ג׳ודי מוזס מחבקת את אייבי נתן .היא סיפ
 1 ■ | # - 1 1 1 1 1 /1שהיא מכנה אותו ״ספן" עוד לפני שהוא בחר באו
יות אלו כסימן לרשימה שעמד בראשה בבחירות לעיריית תל״אב

הימאים
לא באן

1
ך* שבוע התקיימה הפרימיירה
 1 1של הצגת מרד הימ אים בבית
לסין.
ההצגה מספרת על שביתת־הימאים
שפרצה בארץ ב־ . 1951בין השאר
נשמעו בדיחות על אופן פעולתה של
ההנהגה של אותם ימים ,שבראשה עמד

דויד בן־גוריון.

לחיי הספינות שלא בדדו

יענק׳לה בן־סירא מרים
כוסית לחיי ההצגה .בן־
סירא סיפר שהיה מעניין לעבוד בהצגה ,למרות שהוזהר מפני נולה צ׳לטון.

וינוח לוהט

ח כית המערך נאווה ארד מתווכחת אחרי הה
ליד שולחן המזון והשתיה .זה היה ויכוח
למרות שלא נערך בין כותלי הכנסת .מימין :מחזאי ההצגה ,יהושע סו

ציפי מנשר

