
 הוא אבן אבא
ד 111 ע 1 מ ה  ש

ת ר ש מ ! מ י  בא
ר רחבקיד  שגוי

בוושינגטון- ישראל
 מפעי־ ;הח״׳כים ואחד חרא אכן כא ^

בכנסת. וביותר לים 1\
 בשליחות !נסע והוא שעבד בחודש דק

 ל- מליפוד ממשלת ושל די׳שמית ומשבחה
 רד מקמילות ופין הסתובב ארצות־הבדית,

 הוצבי־לסבות ;נאומים נשא שם, והודיות
 בין הבדל אין ;כי לישומעיו השביר שבהם

;בהתנג והליכוד ;המוערך ממשלות ■מדיניות
 ניסיון דל!םל אש״ף !עם מגע לבל דותן

;פלסטינית. מדינה להקים

ים י נת י ב הוא ו
ם ו כ ס ה ב ו ג
י ד 35 ,()00 של

הוצאות בתוספת
ה א צ ר 1 ו ר י כ ל

מב ;מאמר ביווני 17 מקום שלו המערכת
 זה יהיה לא האם ואבן. אבא מ!את ריק

!ואיתר לפתוח גדול דבר באמת  התקשרתי !
 ג״תן ,כן׳ בניו-יורק. מנהליו עם ;מייד

 ספטמבר חודש בסוף רק ואותו להשיג
 הבלתי- השכר אוקטובר.׳ חודש ובתחילת

 פלוס דחלאר 3500 הוא שלו ניתן־לוויכוח
 לדון אפשרות פבלל קש האם ההוצאות. יכל

 דבריו את החוזר ■בותב ומסיים ?״ !בכד
השאלה.

בו ו * הי ש! ת - ■ו
ת ר תו $+ 3,500.00 ת

ש התמורה היתד. !מה בדיוק ובחור לא
 מסע חמורת ואבן — קיבל או — דרש

 לעומת הממשלה. בשליחות זה השפחה
 ההשבחה ומסע על פחמים ירתח קש זאת

 סס־ בחודשים ואבן אבא שיערוך הפרטי
 לא אם בארצות־הברית, ואוקטובר ■ט,מבר

 ל;פ־ הרי הליכוד ממשלת של פשלקחותד.
בבקרכתה. זזות

 זמאמץ אבן אבא יערוך אלה בחודשים
־3 ישראל בקהילות יעבור הוא !מרוכז.

 ושקר־ נאומים ישוב יקשא וארצות־הסרית,
 נאומים תמורת ישוסעיו. ליבות את טיטו
 את אבן אבא של אמדגניו תובעים אלה

 אלף 35 של הפלתיקניתן-לוויבוח הסכום
הוצאות. בתוספת דולאר) 3500( לקרות

 מעין בהרצאות אבן אבא ישול הוצאותיו
 ;מקום !אל הטיסה ומחקר את בווללות אלה

 !נהג עם *מודד. לימוזינה ■וממנה, ההרצאה
 בן — במלון ושהייה שם :שהותו בתקופת
כמובן. ■כוכבים המקשה

 תמורת אבן שתובע העתק סכום על
לל היה וניתן בארצות־ספרקת הרצאותיו

ד  ־3 היהודית הקהילה !שהפיצה וטחוזר מ
 עסקניה. בין וקרג׳קניה, שהמערב צ׳רלסטון

;וה הגדולות עם נמנית ואינה זו קהילה
 ארצות־הברית, יהודי ושבקהקלות עשירות

 המחיר. את משנה אינה זו עובדת אולם
 בחוזר, לעסקניה, סיפר הקהקלה מזכיר

 :הבאים הפרטים את
!מאמרי בעמוד פקדסם טיקנזס ״הניו־יורק

תתכ וודאי בצ׳רלסטוו היהודית הקהילה
ב קש אם לדון סבר, שהתכנסה או נס,

 הסכום את אבן לאבא לשלם תהיכול
 גדול !מחקר ושהוא — ■תובע !שהוא העצום
 בארצות-הברית. גם הרצאה עבור קחסית
 בממ־ סשו-הווץ ושמונה לפני דיין, (משה
 להרצאה). דחלאר 2500 !תבע הליכוד, ושלת
 סקודןש קהילת אישרה לא אפילו אפל

 להרצאה אבן אפא הזמנת את צ׳רלסטון
)24 בעמוד (המשך
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היהודי המיסמן־
תיכנון הוא החוזר נושא בית.

 פעילי לכל האחרון יולי בחודש שנשלח חוזר זהו
 המער־ שבווירג׳יניה בצ׳רלסטון היהודית הקהילה '

בחוזר .1977/78 לעונת הקהילה של התרבותית הפעילות

 :מוסר החוזר כותב העונה. לפתיחת אבן אבא ח״כ את להזמין השאר, בין מוצע,
 בתחילת או ספטמבר בסוף אותו להשיג ניתן כן, בניו־יורק. מישרדו עם ״התקשרתי

הוצאות.״ בתוספת דולאר 3,500.00 הוא שלו הבלתי־ניתן־לוויכוח השכר אוקטובר.
13




