
חשדניים"עי=; מבטים
 בקר־ לחזות כדי מהצבא יום־חופש במיוחד שלקחה

חברי־ בקרב מקומה את מצאה לא ויוי הלאומי. צבל

 מצויידת כשהיא מישפחותיהם. ובני הרבים המרכז
 בריכת־ לעבר דרכה עשתה היא ובמגבת בבגד־ים
 לפרוש שביקשו לרבים מקום־מיפלט שהיתה השחייה
המחנות. בין ומאבקי״האיתנים הדילים מהמולת

המיגדלית
 כבר עמור. שאול במטה בולטת דת

 היא פוליטית. פעילה שהיא שנה
 חברי״מר- מעט לא להביא הצליחה

לראותה. כדי רק ולוא למטה, כז

 כזו, התבטאות אחרי לקישוט!" רק ולוא י—
מהגברים? לצפות עוד יש מה

 חרות נשי של הלוגיסטית הפעילות
ב רוח־קרב הכניסו הן לשבחים. ראויה

 מכשירי- הפעילו המותשים, מועמדים
 תיגבורות, אירגנו כוחות, הזיזו קשר,
ייר שמועמדיהן דאגו במגפונים, קראו

הת רק היום כאילו רעננים, תמיד או
 היו פשוט הן בציבור. שירה אירגנו חיל,

 מרכז־חרות חברי אבל ומעלה. משכמן
לרשימה. אותן הכניסו לא ןר

האלמונית החוותניקית
 המועמדים, שמות את שטירטרו המגפונים חרף לשמה. לשאול כדי וותה

ההמולה. בלב שלווה ולתפוס שלאוזניה, לווקמן להתחבר הנערה העדיפה

בו־שושן(למע עדינה לברר באה זאתבחירות?' זה מה
אביה, בחברת להצבעה שבאה לה),

 למרות זה. מה היטב יודעת (משמאל) גל תמי לעומתה, חבר״המרכז.
אחרים. מועמדים של סטיקרים נשאה אולמרט, של המטה חברת היותה
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 אחרי פוליטי כיוון ושינתה חמדיה, קיבוץ בת היא במטהו. פעילה היתה
ברשימה. נכלל שלא כהן־אבידוב, ח"כ של בנו איקי, את שהכירה
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 וקבע חזותית מבחינה אותה שבחן לצעיר, הוזמנה היא לחודשי־הקיץ.
 לוועידה שרי־חרות ליווי היא שהעבודה הסתבר טוב." די ״נראית שהיא

 עירית גבוה״יחסית. סכום לשעה, שקל שמונה השכר: ושרותי״מזכירות.
 גם וסירבה ועבודות״מזכירות, החיצונית צורתה בין הקשר מה הבינה לא

הפוליטית." המפה של הזה הצד ״עם לקשר התנגד שבעלה מפני

ה ראשי שלושת מבין אחד לא אף
 ומשה שרון אריק לוי, דויד מחנות,
 שמיר, יצחק ראש־הממשלה או ארנס,

 כולם ברשימה. אשה הכללת למען פעל
וה המחנות במילחמת מדי עסוקים היו

כיסאות.
האטרק לרמת מגיעות אינן הנשים

 תנו־ של החדשים הנסיכים של טיביות
 עונשן. על באו ומשום־כך עת־החרות,

 להשתמש אפשר אותן, לראות אפשר
 בהן, לבחור אין ,אך בהן, להיעזר בהן,
תנועת־החרות. לפי

 ידפיעיזדזד
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