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ממלכתי מרכז
חופשית ורשימה

 תמיר של קריאתו
— פירסומת תעמד היתה

מתה א7 האיחוד תיקוות אף
 הרגע. לצורך הומצאה עצמה הסיסמה

 והיה מיפלגתו בוועידת נאם תמיר שמואל
 כותרות לו שירכוש כלשהו, לחידוש זקוק

 חידוש מצא הוא ובטלוויזיה. בעיתונות
 תתאחד הממלכתית שהרשימה הצעה :כזה
 ומור־ וייצמן ושעזר החופשי, המרכז עם

זה. לאיחוד יצטרפו די־חרות
 ויכלה הכותרות, את השיגה הסיסמה

 אוהדי בקרב אולם היום. למחרת להישכח
השא התעוררה הקטנות המיפלגות שתי
אד׳ למה ״בעצם, לה: ל

 למצוא קשה שם. דיין פה, וייצמן
 הורוביץ. ויגאל תמיר שמואל בין הבדל

המפול ואיש־העסקים הממולח הפרקליט
 ואולי אדניר, המאוחדות, (המחלבות פל

 זהה. בשפה מדברים אוטרקארצז) בקרוב
וב השלמה בארץ־ישראל דוגלים שניהם
 מהם אחד כל ימניות. כלכליות תורות

רעהו. נאומי את בכנסת לנאום היה יכול
 אך העבר. מן• רק נובעים ההבדלים

 חשיבות לעבר יש חובבנים, לדעת בניגוד
מיפלגות. בחיי רבה

 תנועת־ של כרסים נולד החופשי המרכז
 בגין מנחם בין אישי ריב בגלל החרות,
 נולדה הממלכתית הרשימה תמיר. ושמואל

מפא״י. של רסיס שהיה רפ״י,־ של כרסיס
 בוועידת פיקנטיים. צדדים לדבר יש
של מנהיג דיין, למשה כפיים מחאו ע״מ
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חצות סוטי
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 / המוזר״ ״הזוג - !7.4 ג׳, יום
מטאו. וולטר למון, ג׳ק

בריב ״נוכלים - 18.4 ד׳, יום
 דייויד ברנדו, מרלון / יירה״

ניבו•
 / בחרוזים״ ״חידון - 19.4 ה׳, יום

גרנט. קרי הפבורן, אודרי
 / ״המכשפה״ - 20.4 ר, יום

ולאדי. מרינה
 מלחמה איזו ״אף, - 21.4 מוצ״ש,

אוליבייה, לורנם / נחמדה״
רדגרייב. מייקל

 הפראים״/ ״חבורת-22.4 א׳, יום
הקש״). (״כלבי פקינפה סם

 / הקרוע״ ״המסך - 23.4 ב/ יום
היצ׳קוק.

ותמיר (למעלה) הורוביץ
המנהיג? יהיה מי

ואי תמיכה ממנו וביקשו יריבה, מיפלגה
 כפיים מחאו החופשי המרכז בוועידת שור.
 במיפלגה מנהיג הוא שגם וייצמן, לעזר

והזדהות. תמיכה ממנו וביקשו יריבה,
בילבד. פיקנטי אינו ההבדל אולם

 את קיבלה ע״מ ממי? - לכרסם
 הודות שעברה, בפעם קולותיה׳ מרבית

 בן- דויד לכנסת: שלה הראשון למועמד
 באו האלה הקולות כל כימעט גוריון.

 עם לאיבוד אלה קולות ילכו האם מהמערך.
לגח״ל? מעבר הנמצאת ימנית, מיפלגד,

תלו הקרובות בבחירות ע״מ תיקוות כל
לחסי לרמוז דיין משה של בנכונותו יות
 שיצביעו בגלוי, כימעט או בגלוי, דיו

 שה״יונים״ מצב ייווצר כך ע״מ. בעד
 ואנשי דיין בעד יצביעו העבודה במיפלגת

 בעד יצביעו ה״ניצים״ ואילו לשעבר, רפ״י
 יהיה לא החשבון בדיין. שתתמוך ע״מ,

החופשי. המרכז עם ע״מ תתאחד אם מעשי
כא היסוסים אין החופשי המרכז מצד

 בוחריו, בעיני למהדרין כשר דיין לה.
מגח״ל. קולות יבריח לא חסידיו עם ואיחוד
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