
ם תימנים/. ה שרי פי ר ג רנו פו ו
יוסף ש. מאת

 היהודים של ״מספרם רבועים ״א
נש שלא כמעט בתימן אלף״...

 מר סיפר — תנה״
 מתימן, העליד, החלה ״מאז — שרת
 כמה משם, עולה משנשאל פעם מדי

: עונה הוא בתימן, נשארו יהודים
אלף...״. ארבועים —

 ״מרבד הגדול. המפנה חל בינתים
לא הובאו ומאז לפעול החל הקסמים״

ף״ ם י ע ו ב ר ״א כ רץ תי מיהודי אל
 שער ולעדן׳ !). אלפים 39 : (בדיוק מן

לז ממשיכים תימן, יהודי של העליה
יהודים. רום

 ליל את לבלות החליט שרת מר
 הוא לעדן. הבאים עולי־תימן בין הסדר
 שיחה ונתגלגלה העדה, נכבדי עם הסב

 שרק כשם בנועם־מליצות, מזרחי, בנוסח
 בעברית לשוחח יודע שלנו שר־החוץ
ובערבית.
 בזהירות השיחה, נסבה לענין׳ מענין

 לדבר להוטים המזרח אנשי (אין רבה
הש על בישא) עינא משום במספרים

 בתימן. נשארו עוד יהודים כמה אלה
 אולם במספרים. מלנקוט נמנעו הזקנים

כי הם, (צעירים שביניהם, הצעיר בפי
 התשובה נשמעה יותר) פזיזים דוע׳

: ההססנית
 עוד אפשר ? ערף אנא ? יודע ״מי

ף...״. אל ם י ע ו ב ר א

 שר מסר מסיבה באותה — הכתוכות
ישר מדינת כי האוצר האוצר דשר

לאו לשלם תצטרך אל
 השייכים הכסף סכומי את הבריטי צר

 בבאנקים והנמצאים בריטיים לאזרחים
בארץ.

 שר־ על להקשות הזדרז אחד עתונאי
: בשאלה האוצר

אזרחי־ישראל של הפקדונות על ומה
 ?״. בבריטניה

 : האוצר שר ענה כך על
 פקדונות להם שיש ישראל ״אזרחי
 לאוצר. זאת להודיע מחובתם בחוץ־לארץ

 להם שיש אזרחי־ישראל מכיר הנך ואם
 אשמח בריטיים, בבאנקים פקדונות

כתובתם...״. את לי תמסור אם מאד

 מד הסביר היתר בין שהוא סעיף
האו כי קפלן, אליעזר׳ שמיים כידי

 על קבל הישראלי צר
 לשעבר׳ לפקידי־המנדט לשלם עצמו

 הפנסיות את ישראל, במדינת המתגוררים
 סוף עד המנדט, ממשלת להם המגיעות

אריכות־חייהם. ימי
 ״ההתחייבות את מעריכים ״בכמה

?״. הזאת
 — הכספי״, שבהסכם זה ״סעיף

בידי כולו ״תלוי האוצר שר השיב
שמיים..

חתימת לאחר כשעה איש
 בלונדון הכספי ההסכם הכין לא

 ושר שר־החוץ הסבירו
המסובך. ההסכם את האוצר

 אמר ההסכם״, עצם על חולק ״איני
 אפשר אם מסופקני ״אולם החוץ׳ שר

ולהסבירו...״. להבינו
: שר־האוצר העיר כך על
 את להסביר נסיתי אופן בכל —
 אם ספק הממשלה. בישיבת ההסכם

אותו...״ אישרה הממשלה אולם הצלחתי.

 זלמן מר החנוך, שר לוגה־כארק
ממו לזמן חלה שזר, ממשלתי

 יצא משהחליט שך.
 מקומו ואת ימים חודש של לחופשה

 אולם רמז. ד. מר התחבורה, שר מילא
 ובין רמז. דוד מר גם חלה בינתים

 ראש על שהיה הראשונות השאלות
 שובו לאחר בהן, לטפל המממשלה
 ממל- במינוי גם לטפל היה מחופשתו,

ולשר־התחבורה. לשר־החינוך אי־מקום

המדכר גבול על ידידות
 נפגשים עזה של המדבר גבול על אן קולות.המלחמה, גברו שוב בקאהיר
מן : צלום ידידותיות. לפגישות העמים שני מוכתרי פ או ק

 האנית של רב־החובל
 נכדו ניסקר, יעקב

אנית־מלחמה

 שזר זלמן מר כי מוסרים, בינתים
 ישמש הוא כי ויתכן והולך, מבריא

הי התחבורה. שר של כממלא־מקומו
 שחדל קפלן, אליעזר מר כי, הדעה, תד,

ימ הממשלה, ראש ממלא־מקום להיות
 בזמן רמז דוד מד של מקומו את לא

העדרו.

 עם דגלים מחליף (משמאל)
 של י נ ל ו פ ה ־ י ד ו ח י ה

. אשר ד נ ל ו ה ב

 מש־תפרסמה יום, אותו אולם אותו.
 מך הפורנוגרפי״ ״הפנצ׳ר על השמועה

השוק. מן לאזול העתון החל תון,
 נפגע שהוא בלבד לא שלנו, הקהל

 כנראה, גם, הוא פומבית, מפורנוגרפיה
להפגע... אוהב

כינלאומית מערכולת
יזיר״ ת י י יי ר ש י ה

 רב־החובל נןפיורסם, רב של
ונורדאם בו ת י נ י ל י ז א ר ב

 ממלחמה, נמנע אם ״גם דואגים יש
 בית־חרושת יהיה לא לגכים...

הב מחוסר־עבודה״, זה
 בית את בחנכו הממשלה ראש טיח

 מלאכותיים, לאברים החדש החרושת
 דרכי בכל שלנו הנהגים דואגים ״לכך

הארץ...״.

 הקור־ נתקלים פעם לא פאנצ׳ר
 בשורה בעתונות אים פורנוגרפי

ומ אותיות בלתי־מובנת.
 בערבוביה זו בשורה משמשות לים

 מדו־ העתק למשל, הנה, בלתי־מובנת.
:כזאת שורה של ייק

 תג־ כמנפץ משבצנתר אלנחתכך —
דירכהון.

 יסבירו דפוס בענייני המתמצאים
 : ביותר פשוט באופן העניו את לכם

לסיי מוכרח שהוא שורה נשארת לסדר
 במקרה אותה. יזרוק אח״כ אם־כי מה,
 מנענעי על אצבעותיו את מעביר הוא זה

 וכחנה, סדר כל ללא מכונת־הסידור
הס שוכח לפרקים, שיוצא. מה ויוצא

השו את לזרוק המגיה, גם ואח״כ דר,
 בע־ מופיעה והיא הזאת׳ המיותרת רה

 תלים תלי בה תולים ודאי יודעי־חן תון.
ופרשנות. כחנות הלכות, של

 שאף שורה, לדפוס נכנסת לפעמים
— כגון לזריקה, מיועדת היא

ש. מ. סידר כאן עד —
לצנזורה... לשלוח —
...שלך היד כתב עם לעזאזל לך

 אולם הסדר, של רוחו מצב לפי הכל
 החג ערב היה העתונים אחד של הסדר
 שלש סידר הוא ״פורנוגרפי״. רוח במצב
 בכוונה להעלותן, שאי־אפשר מלים,

 הרגיש לא המגיה הכתב. על תחילה׳
 הידיעה עם יחד הופיעו הן וכך בהן,

הדואר״. עובדי של ההשבצה ״סיום על
 טלפונים מאד. רגיש שלנו והקהל

 למעריי ולאחריו החג ערב צלצלו
 בחקירות החלו במערכת יתכן... איך
לקבוע מאד שקשה דבר אשם״, ״מי

6517 מס׳ הזה״, ״העולם


