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החודש
הברות במבצע

אבנת|קתזון|שיפרין|נענזן

 חזן •עקב
ליד להתפלל

■ ציפורי מרדכי השר !
 וגילה ברדיו, לראיון הגיע
 העבודה של הטכני בצד עניין

ש בטוחים היו הכל באולפן.
 שזה מאחר כך נוהג הוא
 שר־ה־ לתפקיד כניסתו ערב

שה סיפר הוא אך תיקשורת,
 ב־ כשהיה שונה. היא סיבה
 שכבשה ביחידה שירת אצ״ל

 ברמאללה, תחנת־השידור את
 ־־ הלוחמים גילו אחר־כך ורק

ה את להפעיל יכולים שאינם
 הסתבר ממנה. ולשדר תחנה
 תחנת־מיש- היתה שזו להם

 אולפני־שי- ללא בילבד, דרים
דור.

 שהוא סיפר ציפורי 6!
 בעת הבריחות״, ״אלוף כונה

הברי במחנות־המאסר ששהה
 שברח למרות באפריקה, טיים

 שנהג משום אחת, פעם רק
אח עבור נתיבי־בריחה לחפור

ש בו שחשדו הבריטים, רים.
 הבריחות, של המארגן הוא

 עושה הוא איך אותו שאלו
 עצי על הצביע ציפורי זאת.

 המח־ את שהקיפו אקליפטוס,
 שהאסירים לשומריו ואמר נה,

 העץ צמרת את לכופף נוהגים
 מושיבים המחנה, לתוך עד

ה את ומשחררים אסיר עליו
 מטילים נראו הבריטים ענף.
כר למחרת אך בסיפור, ספק

ש האקליפטוסים כל את תו
מחנה־המעצר. את הקימו

, המשא־וה- סיום ערב 3!
 חגגו עדיין הקואליציוני מתן

 בבחירות. ניצחונם את בליכוד
1 סבי- מנחם ח״כ הכנסת, יו״ר
► שמיר, יצחק והשרים דור,

מרי ויעקב מודעי יצחק
 בתל- למסיבה הגיעו דוד

מר פעילים בלטו שבה אביב,
 הליכוד. של וח״כים כזיים

ב טרוד שהיה ראש־הממשלה
 את בירך קואליציה ענייני

 הטלפון, באמצעות באי־הערב
 והדגיש מתוח היה שר־החוץ

 את נרכיב ״אנו רם: בקול
 וחמתם!״ אפם על הקואליציה

 אירגנה מרידוד ציפורה
 ול- לשרים שהוגש המזון, את

ה בדיונים שהשתתפו ח״כים,
מו את וכששאלה קדחתניים,

 המשא־והמתן יסתיים אם דעי
 השר- הפגין ממשלה, ותוקם

 ופלט: רב ביטחון ללא־תיק
!״סבלנות ״סבלנות,

■  ב- שנסעה מכונית על י
 :המדבקה נראתה תל־אביב
 באנרגיה מונעת זו ״מכונית
מדידור!״ של צימחית

 אהרון זכה מדוע 0!
 בתיק־הקליטה? אבו־חצירא

הס קור אבשלום הבלשן
 שאבו־חצי- רצה ״בגין ביר:

 אסירי- על הממונה יהיה רא
■יי ציון.״
 טוען קור אבשלום 8

 לא חדשה שבממשלה גם
 כולם כולם כי הדלפות, יהיו

בפנים.

 ליאורה השחקנית 8'
 של תפקיד המגלמת ריבלין,

אח סטריפטיז בהצגה פרוצה
ל בניגוד שזונה, אמרה רון,

 את משאירה אינה ממשלה,
 במשך בחוסר־סיפוק הלקוח

שלמה. קדנציה

רב רק שלא מסתבר !■'
ל חסידיהם את שולחים נים

ז גם אלא הכותל, ליד התפלל
 עושים השומר־הצעיר אנשי
 מפ״ם, של החדש לח״כ זאת.

 נס אירע גרנות, אליעזר
 ביקר כאשר שבועיים. לפני

 פצצת־ פגעה בקריית־שמונה
 אחרי דקה במכוניתו, קטיושה

ל אותה וריסקה אותה, שעזב
ה- על 'סיפר גרנות חלוטין.
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