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 שהקימו הזקנים

ו את ו ע מ  ה
 בה החליטו

ו אחד ק ו נ ו
 הזה. לרגע פיללו הם רב מן ץ

 הוא סוף־סוף, בא כשהוא (והנה,
באדישות. התקבל
 בוועידת וחודש, שנה לפני רק
 קולנוע באולם שהתכנסה מפ״ם

 המערך תומכי הצליחו תל־אביב,
 אחרי השוללים, על זעום ברוב לגבור
 התגייסה הוותיקה הגווארדיה שכל
 שימעון עם שיתוף־הפעולה על להגן
 אחרי־הצהריים בשעות השבוע, פרס.
 לא שמתח ברור היה הראשון, יום של

יהיה.
 שמפ״ם אמרו אז, שהובסו הצעירים

 לא שמעולם מפני לעולם, תפרוש לא
הגדולה. האם בחיק חם כל־כך היה

 בקבוקי נפתחו לא הראשון ביום
 המסורתיים השוללים אפילו שמפניה.

 הראשון שהצעד הבינו, המערך של
 מיפלגת על־ידי געשה לפירוק

 התנגדה קצר זמן לפני שעד העבודה,
לו.

 רובם הנוכחים, של פניהם על
 נראו לא ובסנדלים, קצרים במכנסיים

 המדברים צער. או עצבות סימני
 להגיע כדי רק ולקצר, לקצר התבקשו

 להצבעה, רדת־החשיכה לפני עוד
 רבים מראש. ידועות היו שתוצאותיה

 עוד להגיע צריכים היו מהנוכחים
רחוקים. לקיבוצים הערב באותו
 של בסיומו כמו עייפים נראו הם
 לא בוודאי הם בתחילתו. ולא מירוץ,

 למיפעלים, בבוקר מחר לצאת עומדים
 ולהרים ולבתי־הספר לעיירות־הפיתוח

המאוחדת. מיפלגת־הפועלים דגל את

1111111

־111 ך¥1 ר11|1ח ה ר  משעין שם־טוב, ויקטור מפ׳׳ם, מזכיר ה
 ונצמד השמאלית ידו בוהן על פניו את 111 11111 ^1□ □111

!ידי!!!!!ביום מפ׳ם מרכז התפנט שם שם, אוהל אולם בימת על שהוצב לשולחן
 בשלב המערך, את לפרק מפ׳׳ם ריכוז הצעת את לאשר כדי השבוע, ראשון
 ושתה פיתה אכל ואף במקומו הדיון במשך ישב שם־טוב בכנטת. ראשון

לבניין. ומחוץ בפואייה באולם, הטתובבו האחרים מפ״ם ח׳כי הבימה. על

ך|||| ךן1ך1ךך ך  חברות שהעדיפה (למעלה), גרוטמן חייקה ן
1  יכלה בממשלה, לתיק מועמדות על בכנטת ן 111^1 □ ■!1.

שר. לתפקיד שממתין (למשה), רונן אליעזר כמו שלא בפירוק, לתמוך

ו ך ן ן | ו | ק1| ץ | ימאי י1ותי,יה מפ׳ם מנהיג ן ¥ חמישה במרחק שישב חזן, יעקב 11711 ח □
111 # 1 הזמן כל הכין מיערי, כיטאות 1111 הראשונה בשורה ישב יערי, |11111

העבודה. צמרת את קשות תקף הוא שבו נאומו, את הבימה. על לנאמר תגובה, שום ללא הזמן, כל והאזין


