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 לזגיון ראשיו תיקני
יעקב זזבריו

ש ודבש, חלב זבת בארץ  הדג
העם את חולבת והפרה ות1צ1בצי הוא

השלי שהוועדה אחרי 3
 את קיבלה האו״ם של שית

הציו את שהישוותה ההחלטה
האמ הבצע קם לגזענות, נות

 מדיני־ דניאל הראשי, ריקאי
 וחיבק דרמאתי, באופן האן,

 הראשי, הישראלי הנציג את
ר דיפלומטים הרצוג. חיים

 הנציגים שני כי סברו, בים
רג בהפגנה במיקצת הפריזו
ל לשר־זזחוץ אולם זו. שנית

 הסבר היה אכן, אכא שעבר,
 שיניהם הכל, *אחרי :לכך פשוט

אמרי הוא מויניהאן אירים!״
 שם לו ויש אירי, ממוצא קאי

 הרצוג ואילו מובהק, אירי
 דאבלין, אירלנד, בבירת נולד
ה כרב־ראשי. אביו כיהן שם

רגשני. בעם ידועים אירים
 ביותר משעשע סיפור 8!
 מאיר גולדה של אופייה על

 העיתונאי הזדמנות בכל מספר
 דה״ אדנו האמריקאי־הבלגי

השבו מעורכי •פורשגריים,
 1972 בראשית גיוזוויק. עון

מפו ראיון גולדה לו העניקה
 ייתכן -שלא לו הסבירה בו רט,

 מצרים, שנשיא מפני שלום
 אינו אל־פאדאת, אנוואד

 אחרי תנאי. בשום לשלום מוכן
הודיע פירסומו, ולפני הראיון,

 גונאר האו״ם, למתווך סאדאת
 לשלום מוכן שהוא יאדינג,

 לגבול תיסוג שישראל בתנאי
ו ארץ־ישראל בץ הבינלאומי

 שליח שלחה נולדה מצריים.
 תבעה דה־בורשגרייב, אל בהול

 סאדאת על הקטע את להשמיט
 אי־ את וביססה — מהראיון
אח טענות על בשלום אמונתה

רות.
הת הכנסת במיסדרונות 8
 המערך, ח״כ כי השבוע, לוצצו
 לשנות עומד גרשוני, צגי

 לשילחוני. מישפחתו שם את
 שר- שהעמיד הווטו הסיבה:

 החלטת על אלון יגאל החוץ
גר את לשגר המערך סיעת
לאמ במישלחת כנציגה שוני

 הוא כי הודיע, אלון ריקה.
 מחברי־המערך שאיש מעדיף

 ובילבד ב&ישלחת ישתתף לא
מת אינו שלדעתו שגרשוני,

ייסע. לא זה, לתפקיד אים
 שר־ את הטריד מה 8!

 יותר פרם שימעזן הביטחון
 ביקור בעת אחר, דבר מכל

למוע הבחירות לרגל שערך
 המערבית? בגדה הכפריות צות

ל לוחם הפך פרס כי מסתבר,
לנ שיוויון־זכויות מתן מען

ביקר, שבה קלפי בכל שים.

 אחד מתושב שר-הביפחון ניגש
מאפ אין מדוע ושאל למישנהו

בבחי להשתתף לנשים שרים
 כפרים מוכתרי התושבים, רות.

 מתנגדים הם כי השיבו ופלחים,
 לבסוף בבחירות. נשים לשיתוף

 בי שאמר, אחד ערבי נמצא
 שנשים התנגדות כל לו אין

 לספר, ידע הוא אך תבחרנה,
 הוא האיזור, כפרי בכל כי

זו. בדיעה המחזיק היחידי
 ההסתדרות לפזכ״ל מה 8!

ול משל, ירוחם האשכנזי,
 יוצאי של העולמי קונגרס

 משל גילה זאת ז צפון־אפריקה
 בשבוע שהתארח בעת עצמו,
 כי סיפר, הוא בקונגרס. שעבר

 ממוצא צעירה נשא בן־אחותו
 של בתה ואילו צפון־אפריקאי,

 ליוצא־ נשואה אחות אותה
סוריה.

 טען הזדמנות באותה 8;
ב הלאומי התחביב כי משל,

 נאומים: נשיאת הוא ישראל
 נאד לייצא יכולים היינו .*אם
 המדינה היום היינו לחו״ל, מים

!״ בעולם ביותר העשירה
 הלכה־למע־ הוכיח משל 8!

 התחביב בעניין גירסתו את שה
ו בדבריו כשהאריך הלאומי,

 לקרוא אפשרות ״אין : אמר
ש רבנו, משה את לדין־תורה

 זזלב-וד- זבת ארץ לנו הבטיח
 נמצא הבטיח שהוא הדבש בש.

עו והוא חנובה, של בצינצנות
במ — והחלב ביוקר. די לה

 היא הסרה, את לחלוב קום
אותנו.״ חולבת

 אמד המלך שלמה על 8!
 קצת לנו השאיר ״הוא משל:

 כל אז חסדו. ברוב נחושת,
נמ בעולם חומרי־הגלם מחירי
ה מחיר ואילו בעלייה, צאים

בירידה.״ — נחושת
 באומרו: סיים משל 8

 אנחנו למה איש־תורה ״שאלתי
שומ ולא הרבה פל-כך מדברים

 בתורה לי: חשיב והוא עים׳
 דבר ולא ישראל שמע כתוב

 דבר כתוב היה אילו ישראל.
שומעים.״ לבטח היינו ישראל,

 עיריית במיסדרונות 81
 ראש- כי מתלוצצים, תל-אביב

 להט (״צ׳יצ״׳) שלמה ומידיה
 משר־האוצר, לדרוש עומד

 ישלם כי רכיגוכיץ, יהושע
ת תל-אביב, של חובותיה את

 הציר שתושבי העובדה, מורת
 בזכור לשר־האוצר. אותו הפכו

המערך, נציג רבינוביץ, הפסיד

בשגרי ניספח״חעיתמות של אשתוודהוף1 ה״נקה
 יורגן ד״ר בתל־אביב, הגרמנית רות

 מלכת־היופי — דיפלומט״ כ״מיס המדיניים בחוגים נחשבת זודהוף,
 מקטיפת בחליפת בלטה השבוע בישראל. המושבההדיפלומטית של

 (ראה בהרצליה-פיתוח האוסטרי הלאומי החג במסיבת תכלת״מעושו
הגר בשגרירות המדיני היועץ של אשתו בריגטה׳ : לידה במדינה).

 עם הצטלם למעלת) משמאל (בתמונה בעלה רוקריגל. הלמוט מנית׳
 יוכום. הלמוט תניספח של אשתו הלגח, אחרת, גרמנית דיפלומטית

 דיפלומטים יוצאי״אוסטריה, מאות אליה שמשבח המסיבה, אורחי בין
 הראשי הצבאי הרב מימין), (למטה ידיו יוסי בלטו בכירים, ופקידים

 השגרירה ומזכירת כווינאי, שנתגלה משמאל) (למטה פירון מרדכי
לישראלי. הנשואה הררי, בריגיטה באמצע) (למטה האוסטרית
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