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רוזנטול יעקב רה. הצעי המפלגה תחי
 המפלגות, בשאלת הזמן כל במשך התלבט

 להצביע. עליו מי בעד עדיין החליט לא
צעירה. מפלגה של לקומה שמחתו הביע הוא

 זאת בכל התעניין הוא אולם החליט, כבר
ברשימתנו.

 רשימה על שמעתי לא לעולם ״י״ג?
 כמו עכשיו צצות ״המפלגות אמד. זאת,״

 ?״ בראשכם עומד מי הגשם. אחרי פטריות
ב אבינועם. ״שמעון ר אבי שמעון ה

 מאמריקה.״ עולה רפורמיסטי, רב נועם.
 יתירהי בהתעניינות בכרוז התבונן החנווני

 למסורת כבוד הדורש ,4 בסעיף בייחוד
 אנטי־ או דתית לכפייה והמתנגד ישראל
 או אחד כרוז לו להשאיר ביקש הוא דתית.
יחשוב. הוא הפתקים. את וגם שנים,

 קרן־קיימת בשדרות לחשוב. לו הנחנו
 ליד וקראה שישבה צעירה׳ לאשה ניגשנו
 קצרה היתה השיחה ילדה. שיחק בה העגלה

וקילעת.
 על...״ אתך לשוחח רוצים היינו ״גברתי,

 שנים, הרבה כבר מצביעה אני תודה. ״לא.
 דעתי.״ את אשנה ולא

״אבל...״
 זמנכם.״ על חבל ״חברים,
 יכול זה (מה אחד כרוז לה השארנו

 המש־ לידיו מיד הועבר והוא ?) להזיק
הילד. של תעממות
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ם ^  הנאום את נאמתי התימנים כר
 ערימת שלי. הראשון הגדול הפוליטי ^

 ותריסר טבעית,׳ במה לי שימשה אשפה
קהל. — סקרנים

כש קולי את הרמתי ורבותי,״ ״גבירותי
המת המתוק הרגש את להבין מתחיל אני
 באוזני מדבר הוא כאשר אדם של ללבו גנב

 לחיסול בכנות תדאג רשימתנו ״רק העם,
 בקרייד נוסעים לא אנחנו והאפלייה. הקיפוח

 מתנות. לכם לחלק כסף לנו ואין לריס,
 האשפה...״ כל את נטאטא אנחנו אבל,

 בשבועות רקובה. עגבניה בי זרק אחד ילד
 בריא. להרגל אצלו נהפך זה האחרונים,

נסוגותי. לא
 העדה נציג אבינועם, שמעון הד״ר ״רק

 מהשתלמות קצר זמן לפני שבא התימנית
 בוז למען... לפעול יוכל בארצות־הברית,
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כי צ ה ת, י רנו  פוליטיקאים תמיד היו שדרות, ספסלי טל בנטלה זמנס את המבלים ק
 בעיות כל לובנו בו שנים, עשרות קיים רוטשילד שדרות של ה״פרלמנט״ מובהקים.

י״ג. רשימה מנהיג אבינועם, שמעון את אישית הניר זה ווכחן והארץ. העולם

ד ה ״עו ר  מלחמת לתום בקוצר־רוח מחכה התימנים כרם של זקן תושב ״ > כ
 הרבה כך כל של קיומם על הגדולה השתוסמותו את הביע הוא : הבחירות
וחרות מפא״י מספיק ? מפלגות הרבה כך כל לנו ״למה : אלה גמלים רשימות,

 אורחים היינו תמיד לא !״ לא לא, ״לא,
 על־ידי בפנינו הוטחו רבות דלתות רצויים.
 ממנוחתס. אותם שיטרידו השונאים אנשים

הבחירות. ומרעש מהתעמולה כבי עייפים הס

 היחידה השאלה היתה זאת ?״ ״כמה
 לה ביקשו המעברה מאנשי שרבים
אליהם. שבאן התעמלנים מפי תשובת




