
שמי דניאלה סאתבלונים

הציוני הקונגרס פתיחת בסקס לואיס וסס סאלי

4 <1

את הבטיחה הממשלה
חדד. סעד של עתידו

 אבנים שאסף והפירסומאי
נעצר כמעט בירושלים

 ברגע יורם הפרסומאי ■
 שוטר על־ידי נעצר כמעט

 מתל־אביב בא ברנע ירושלמי.
 קטנות אבנים לאסוף כדי

 יום־ירושלים לאירועי שנועדו
 הוא בנו. לומד שבו בבית־הספר

 ערימת ליד ריכבו את עצר
 תא את למלא והחל אבנים

 שעבר שוטר שלו. המיטען
 לברנע הודיע במקום במיקרה

 להשליך לו יאפשר לא שהוא
הצליח ברנע בירושלים. אבנים

 מזמזם מכשיר־קשר ובידו אביב
 לעובדי הוראות מעביר הוא שבו

 מבית־ הרחק לא הנמצא מישרדו
המישפט.

השבוע פסוקי
 על בורג, יוסף הפנים שר •

 בגדנו ״לא בדרום־לבנון: ההסדר
 אותו משלבים אנו חדד. בסעד

והכוחות." היחסים במערכת
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 המועלית .העקומים", ההצגה על ערב״דיון הינחה אחימאיר קה.
 הם אף שנרדפו בהומו״סקסואלים עוסק המחזה חיפה. בתיאטרון

 על המצהיר שרמן, השנייה. מילחמת״העולם בימי הנאצים על״ידי
 •*► המחזה בבכורת לצפות כדי לחיפה בא הומו״סקסואל, היותו

 ערך שהוא בדיון סיפר הוא אחר״נד. שהתפתח בדיון חלק ולקחת
תקופה. באותה ההומו״סקסואלים על שעבר מה על מקיף תחקיר

 אחרי רק מהשוטר להשתחרר
 אוסף שהוא לשכנעו שהצליח

 לו ושאין אחרת, מסיבה אבנים
מישהו. על להשליכן כוונה כל

 טוביה הטלוויזיה מנהל ■
 רפי כולבוטק מפיק סער,
 הגדול הפרטי והאמרגן גינת
 להיפגש נוהגים סלוצקי, חיים

 ולאכול בתל־אביב שישי יום מדי
 היו לא הם האחרונה בפעם ביחד.

 במיסעדה אכלו הם מרוצים.
 עבור ושילמו העיר בצפון סינית

לירות. אלף 55 הארוחה

 התל־אביבי הפרקליט ■
 המתמחה בר־שילטון, מנשה

 כפי עמוס במישפטי־אישות,
 זה אין אחרת בתיקים. הנראה

 ב־ מסתובב הוא מדוע מובן
בתל בית־המישפט מיסדרונות

 אליעזר שר־הבריאות •
 בגדנו ״לא הנ׳׳ל: על שוסטק,

 סוככנו השם, ברוך אנו, בחדר.
עליו."

אה שר־העבודה־והרווחה •
 לא ״מעולם הנ״ל: על אוזן רון

 תפקיד לו נתנו באיש. בגדנו
 מתחלפים בצה״ל, אצלנו, מכובד.
 ~ רמטכ״לים, מתחלפים אלופים

 לנו יש חדד כמו ורבי־סרנים
בטונאז׳." בצה״ל

 שמיר יצחק שר־החוץ •
 יש אותו. זנחנו ״לא הנ״ל: על
אחרות.״ תוכניות עוד עבורו לנו
יצ שר־האנרגיה־והתשתית •

 את ״הבטחנו מודעי: חק
 ־*״ את לקבל יאות לא אס עתידו.

 כל — לו המוצע התפקיד
לפניו.״ פתוחות האלטרנטיבות

2385 הזה העולם


