
*  ? שוב זאת יע־שזז הוא אם ן
 המי־יודע־כמה, כפעם האם, 1 י

 פרי את לגזול דיין משה מתכונן
ץ פרס שימעון של עמלו

 שימעון על־ידי הופצה האחרונים בימים
 גירסה מיפלגת־העבודה וראשי עצמו פרס

 בבחירות להתרחש שעלול מה על חדשה
1981 :
 רח״ל, רשימתו, את יקים דיין משה 9
 מנדא- עשרה או שמונה בשיבעה, ויזכה
מים.
וה בבחירות תנצח מיפלגת־העבודה •

 ביותר הגדולה לסיעה שוב יהיה מערך
בכנסת.

 הלק ויאבד בבחירות, יוכה הליכוד •
מכוחו. ניכר
 הליכוד, של קואליציה תקום •
וה אגודת־ישראל המפד״ל, דיין,

תחייה.
 עם יחד באופוזיציה, יישאר המערך י•
ורק״ח. של״י

מיס? מונח ניצחון •
תע תכסיס זו בגירסה שראו יו ך* המערך. של מולתי י י

 ״סיח־ מפני עתה חוששים המערך ראשי
 הניצחון. הושג בטרם — הניצחון״ רור

 ניצחנו כי הדיעה נפוצה ובעולם בארץ
פרם שימעון וכי ודאי, הוא המערך של

 של הבא ראש־הממשלה ספק כל בלי יהיה
 התנהג כבר האחרונים במסעותיו ישראל.

דיב בעלי־שיחו וגם כראש־הממשלה, פרס
 כראש־הממשלה בחירתו כאילו עימו רו

פורמלי. עניין אלא אינה שוב
 בשעה המערך של ביותר החשוב הנכס

 הלי־ מן להיפטר הציבורי הרצון הוא זו
בוח המוני להביא עשוי זה רצון כיד.
 של פתק־ההצבעה ואל הקלפי, אל רים

 המערך את אוהבים שאינם אף המערך,
 המדינה את ״הצילו הסיסמה וכלל. כלל

אותם. תדרבן !״הליכוד מפני
 מראש כטוחים יהיו הכל אם אך

 יגיע המערך וכי גמור שהליכוד
ב להיעלם זה גכם עלול לשילטון,

עת. טרם
 המערך של מארגני־הבחירות בעיני

 תלך והיא עתה, כבר כזאת סכנה קיימת
בהסתדרות. הבחירות למחרת ותגבר

ל כהסתדרות הבחירות הקדמת
 המורה שגיאה היא לכגסת בחירות

ה ראשי המערך. מבחינת כיותר
 קצרה אך היטב, זאת יודעים מערך

מלהושיע. ידם
 לכל — המערך עומד בהסתדרות כי

 הזעם כל גדול• ניצחון לנחול — הדיעות
 המחאה כל ממנו, האכזבה כל הליכוד, על
 כביר בנהר להתנקז עומדים מעשיו נגד
המערך. לטובת קולות של

 עלול מוחץ, אכן יהיה זה ניצחון אם
שבו- עשרה היום, למחרת לעמוד הציבור

וס הזקן עם נ

הדקו עם ד״ן

יחסל שוב האם

 ע ונבוך. המום לכנסת, הבחירות לפני עות
 יז את למנוע ״איך עצמו את לשאול תחת

ה הציבור עלול לשילטון?״ הליכוד שיבת
 נו שילטון־ למנוע ״איך עצמו: את לשאול

 - רי־ להתפתח עלולה אז המערך?״ של יחיד
 האלקטורליים המים של זרימה אקציה,

 ה הלי־ אל או רשימות־ביניים אל המערך מן
נו כוד.

 ח׳ לד* למערך כדאי ההגיונית: המסקנה
 זז אחרי עד בהסתדרות הבחירות את חות

 ש במערך איש אין אך לכנסת. הבחירות
כו וגמור מנוי כי כזה. רעיון להעלות המעז

 ושיו טחון בי שהה סגן
פרב ח■ חייו כל


