
במדינה
)26 מעמוד (המשך
 רק ניתן פקינג של לשתיקתה הסיבות
לשער.
 אחרת מדינה מכל פחות מעוניינת !סין
באוק הסובייטי הצי של בחיזוקו בתבל
 למנוע יכולה שאינה מאחר ההודי. יאנוס

 הבלתי־רצוייה, העובדה של קיומה את
בשיטתיות, מלהזכירה. כליל נמנעת היא

 ,1974 נובמבר בחודש עוד אירע הדבר
 מיס־ שבועות לפני רק ברבים נודע אולם

ה הסטודנטים אירגון עסקן כאשד פר,
 הפרשה את חשף בנידיורק ישראליים

ברבים.
 הוא הגורל צחוק דפר. אותו כולם
 לאור אבן שערוריית את שהוציא שהאיש

את שרומם האיש של נכדו אלא היה לא
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אכן אפא להרצאת העיפי,ית ההצעה
נהג עס מכונית + ל״י 18000

להת הישראלית, כשיטה כמעט בקנאות.
 הם־ על-ידי בלתי-נעימות מעובדות עלם

למשל). (ה״מחבלים,״ בכינויי־גנאי וואתן

ם קי ס ע
העזלים מאסו אבן

 פן־גוריון של כדו3
 שערוריית את חשף

אפן אבא הרצאות
 צעירות שתי הן יולים ורובין רובי

ש ,17ו* 18 בנות אמריקאיות, יהודיות
בהת לעבוד כדי לישראל לצאת עמדו

 התכוונו הם בארץ. הקליטה במרכזי נדבות
 מתוך המדינה בהכרת עבודתן את לשלב
בקרוב. לי־שראל לעלות כוונה

 מפעילות הן היהודיות הצעירות שתי
 קולג׳ בקוינם היהודים הסטודנטים אירגון

פעי אירגנו ישנה מדי כמנהגם בניו־יורק.
 הלימודים שגת בתהילת גם האירגון לי

המוק בקאמפוס, ישראל״ ״ערב הנוכחית
 שרצו מאחר ישראל. תרבות ללימוד דש

 בערב, ישראלית אישיות של בנוכחותה
 המייצג ביורו, ליי האמרגנות משרד אל פנו

ומ וי־שראליים יהודים אישים של שורה
 ארצות־ ברחבי הופעותיהם את ארגן

טהור• מסחרי בסיס על הברית,
 באר- שהה תקופה באותה כי הסתבר

 חבר־הכנסת לשעבר, שר־החוץ צות־הברית
מה ביקשו יוליס והאחיות אבן, אבא

 אפשריות את לברר אותו המייצג משרד
 ידי על נענו בתגובה בפניהם. הופעתו
 אבן הופעת את לארגן ניתן כי המשרד

 של הסטנדרטי התשלום תמורת כמבוקש
 מחיר בתוספת לירות) 18,000( דולר 3000

 לקו- מניו-יורק שתסיעו נהג עם מכונית
האמר ממשרד סטריטר, הלן הגברת לג׳.

 יוליס לאחיות במכתבה הבטיחה גנות,
 שלא ל״חוויה יזכו זה תשלום תמורת כי

תי־שכח״.

ה את בפניו וסלל אותו טיפח אבן, אבא
 זה היה שר־החוץ. של לקאריירד, דרך
 בן־גוריון דויד של נכדו בן־אליעזר, יריב
של בתו בן־אליעזר, גאולה של (בנה

ביג׳י).
 הסטודנטים בבטאון שפירסם ברשימה
 לא היה ששמו יריב. כתב הישראליים

לח בחר כאשר לבן־גוריון. שם־עט פעם
 בציד־ יריב״: של כ״סבא מאמריו על תום
 בנים ושיני בוסר אכלו ,אבות האימרה קת

 הסטודנטים אירגון פעילי נכחו תקהינה׳,
 שיניהם משהיקהד, קולג׳ בקווינס היהודיים

— העולמי המוניטץ בעל הישראלי האב
ערב לפאר ביקשו הצעירים......אבן אבא

 לעצמם ותיארו אבן אבא הכותרת בגולת
 לציבור מהשראתו יעניק המחונן שהנואם

לש שיתכנסו יהודיים סטודנטים מאות בן
 מש־ •שיותר ומסתבר בצמא. דבריו תות

 מעדיף הריהו להעניק, אבן אבא רוצה
 מפזר אינו אבן אבא המוענק... להיות

 הצעירים נתבשרו כך בחינם, שפר אימרות
 הצעירים סטריטר. הלן הגב׳ •של במכתבה
 הסכום גובה למישמע התחדשו היהודים
.נש הבלתי החוויה על לוותר והחליטו

ישראל.״ מדינת תפרע המחיר את כחת.
 לא אבן אבא •שמסתבר, כפי אולם,

 של להתקפת־המחץ היחידה כמטרה שימש
 פרע הזדמנות באותה בן־גוריון. של נכדו
 אחרים. אישים עם גם הח־שבון את הנכד
הזועקת ״השאלה במאמרו: יריב כתב
 של עלבונם צורב מדוע מדוע?!!! היא:

 בישראל המאמינים אלה יהודים צעירים
לאורה. להתחנך ומבקשים

 האס השאלה. על ישיב מי ״ותמהני
 דולרים אלפי שגרף רבין ראש-הממשלה

 שגרי- היותו בעת בארה״ב בהרצאותיו
 לשעבר, שר־הביטחון שמא או כאן? רינו
העיו מרכולתו מכר הוא שאף דיין, משה
 נשיא אולי או אמרגן? באמצעות נית

בפר ,המדבר קציר פרופסור המדינה,
?״ חים'

 אחד אף מענה. ללא נשארה השאלה
קם. לא
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ת קני ח ע ש ו לנ קו ל 1 מס׳ ה א ר ש ה בי ט י ל ח ה ש

 המגלם לוי, אורי השחקן של בחברתו אליאן יונהוהמאהב אליאן
 השחקן הוא לוי המבוגר. המאהב דמות את בסרט

 לוי של לצידו יונה שיחקה זאת לעומת סצינת־עירום. ליונה אין שאיתו בסרט היחידי
קלת־דעת. דוגמנית בתפקיד שיחקה שם דינר, ברוך של סירטו השני. הצד בסרט בעירום

ב סצינות־העירום צילומי בעת שהתנהג אביבי, אביוההיפי אליאן
לעורו. כסות קודם־לכן לבש לא מעולם כאילו סרט

 לחוש ליונה גרם סימני־בושה, כל גילה ולא עירום־וערייה, בשטח הסתובב הוא
לה. ועזר יונה של ברגשותיה התחשב הצוות כמוהו. משוחררת שאינה על תיסכול

 שכמעט אחרי היפה, מירווה לבסוף הולכת שאיתו דיין, אסיוהבן אליאו
אותו. יהרוג לוי) אורי (בסרט, שאביו־מולידו לכך גרמה

 סרט לביים העומד אסי, במייוחד. נועזות דיין ואסי אליאן יונה בין סצינות־האהבה
הנוכחי. הסרט אחרי קשה, לא שזה כמובן, בו. ראשי תפקיד אליאן ליונה הציע חדש,




