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̂״־ אנדדי את מסלקים =נקלצ״נסקי ; ^ ;
אחרי קרה זה שעבר החמישי ביום לישיבה החרות תנועת מרכז התכנס שם זאב, במצודת

 שיצחק דרש הוא שמיר. יצחק הממשלה ראש של לנאומו והפריע בצעקות פתח ינסקי שקלצ
 לשלוט מסוגלת ואינה יודעת אינה הזאת שהממשלה היות יתפטרו, בולה הממשלה עם שמיר

האולם. מן מהנוכחים שרירים בעלי במה אליו זינקו - צעקותיו למשמע הזאת. במדינה

| ך | ו \ ן נ ־ ן  בנאומו. להתחיל מראש־הממשלה מונע קלצ׳ינסקי ךי
 המנדט את ולהשיב להתפטר שמיר ליצחק קרא הוא # 1111 1

בהמולה. מלהתערב נמנעו הממשלה צמרת של אנשי״הביטחון לקודמו.

 ״ללא מהתואר להיפטר רוצה שרון
בכך. בו לתמוך מוכנים לוי ואנשי תיק"
 ההתמודדות שמאז כך על רוגז גם הוא
 לתת הבטחתו את שמיר מימש לא

 תמיכתו תמורת ממש של תיק לשרון
בו.

 השמן השר מצאו שבו אחר סעיף
 כינוס היה משותפת, שפה הרזה והח״ב

ועידת־חרות.
 משקף הנוכחי החרות תנועת מרכז

 שנת מאז בתנועה הכוחות יחסי את
 חברים גם עדיין בו ורשומים ,1978

 המרכז מחברי שליש לתחייה. שעברו
בגין. מנחם על־ידי מונו הנוכחי

 התקיימו לוועידה האחרונות הבחירות
 פתיחת מועד אך ,1982 מאי בחודש _
לבנון, מילחמת בגלל אז נדחה הוועידה ~~

 למרות התקיימה, לא היא היום ועד
 חדש תאריך על נרמז פעם שבכל

לכינוסה.

והמוסק ההוואי ״
 שהמרכז מניחים לוי מחנה נשי

 שיהיו כוחות יחסי ישקף החדש
גדול מאמין הוא שרץ גם לטובתם.

 כזה שבכינוס מניח הוא החדש. במרכז
ולגבשם. אנשיו את לארגן יצליח הוא

 ככיוון הכנות שרון עושה עתה כבר
 מירקע על נראה הוא השבוע זה.

 יושב־ראש אליו כשצמוד הטלוויזיה
 הארצית הסטודנטים התאחדות

 כפר מושב בן כץ, ישראל לשעבר,
 נראו לא שהם מתברר עתה אחים.

 הוועד כינוס בימי ביחד במיקרה
בירושלים. הציוני הפועל
 הוא שרון. של האישי עוזרו הפך כץ
 ובכך מעולה, אירגון כושר כבעל ידוע

 לאיש זקוק ושרץ יריביו, גם מודים
 שפה מוצא הוא שאיתו זר״ מסוג

משותפת.
 צלי׳ל, לקבוצת גם נקשר כץ
 קיקיונית, ימנית צעירים קבוצת

 ימניים מגופים פעילים המאחדת
 היתה רב לא זמן לפני עד שונים.
 הפורש, ברמטכ׳ל כרוכה זו קבוצה
 שהוא ומאז איתן, (.רפול׳׳) רפאל

הקשר. נחלש צומ״ת, עם התקשר
 לקרב ינסה שרץ, של כעוזרו כץ,

 מוסק״ וכץ מהדרום החווה בעל בין
 מאמין שרץ מתל־עדשים. הזיתים

רצינית תמיכה תהיה אלה שלצעדים

תנועת־החרות. במרכז מאוד
 שבשתי לרייסר התברר כאשר

 בממשלה השינויים — אלה נקודות
 מלאה הבנה מוצא הוא — המרכז וקיום

 יוצא שכפועל ברור לו היה שרון, עם
 בהצעה המחנות שני יתמכו מכך

 ליושב־ראש הבחירות את לדחות
 הבא, החמישי ליום שנועדו המזכירות,

 את יתנו המחנות שני כן אם אלא
להם. גם שנראה למועמד הסכמתם

 שיושב־ מעדיפים היו ושרץ לוי
 רב־ אירגוני תפקיד המזכירות, ראש
שבה הוועידה אחרי ייבחר בתנועה, כוח

 היו הם אז עד רוב. לעצמם יבטיחו הם
 שפרש ארידור, שיורם מסכימים

 ליבני, איתן ממלא־מקומו או מהתפקיד
 יימצא לא אם הכיסא, את יאיישו
עתה. כבר מוסכם מועמד
 תחילת על שמחו לוי וגם שרון גם

 זמן תוך מימש שרון שיתוף־הפעולה.
 בראש־הממשלה ניקמתו את קצר

 מחלקת־העליה. בפח אותו שהפיל
 חודשים שמזה משום צהלו, לוי אנשי

 בשיתוף־פעולה זוכים הם אין ארוכים
 את אילצו הם עתה שמיר. מחנה מצד
ראש־הממשלה את שמקיפים אלה

 שמיר של פחדו בגלל איתם, לדבר
לוי־שרץ. מהקואליציה

 ישיבת התקיימה שבו באולם,
 בישיבה רבים נזכרו הנוכחית המרכז

 באולמי שהתקיימה האחרונה
 הקיץ. בתחילת זה היה העצמאות.

 אז, הופיע בגץ, מנחם הממשלה, ראש־
 תערוכת לפתיחת ומיהר בדבריו קיצר
בגני־התעתכה. צה׳׳ל

 כהן־ יגאל ח״כ אז עלה לבימה
 עניינית ביקורת למתוח וניסה אורגד,

 אנשי ארידור. דאז, שר״האוצר על
תוך מהדוכן, בכוח אותו הורידו ארידור

־.הערב:גי באותו ^25
 מיהר הוא המרכז, בישיבת תוקפני נאום נשא שרץ,

לצפות כדי בתל-אביב, שחף לקולנוע אשתו עם

 ברוקלין. לגשר מעבר הסרט של למוזמנים בבכורה
 אן נולד, אליוט הסרט מכוכב זר״פרחים קיבלה לילי

 אותו ראה כשנולד הכוכב. מן אחר ביחס זכה בעלה
 האמריקאית.' בעיתונות רבות עליך .קראתי לו: אמר
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