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הכנסת פרוטוסוד מתור

מצרפת״ שנקבל החדשים המיראז׳ים להנחית מוכן ״חבל

טי דואר מ דיפלו

קכמ״א ישיבה
 חברי :ברקת ראובן חיושג־ראש

 הוא לדיון כאן המועלה העניין הכנסת,
.ורציני גורלי . .גררר . . .גר . .  האומה .

. האלפיים בת היהודית . .חררר . .  חררר... .
 מת־ אני להרשות, נוכל לא לומר: ברצוני

תכן... לא בודן: . יי . . גררר. . גררר.
!כניוויץ׳ לאכול תפסיק : קריאה

לסדר! אותך קורא אני :היושב־דאש
 לסיים לך קורא ואני : ציפלוניק ח״כ

הסנדוויץ׳! אכילת את קודם
חבר־הכנסת... חבר־הכנסת... :היו״ר
ר כי ת מז ב כנ ש לו תגיד (לוחש): ה

ישתוק.
 לא אתה שתוק... חבר־הכנסת... : היו״ר

עבודתו. את לעשות לבית־המחוקקים תפריע
 לתקנון בניגוד זה :ציפלוניק ח״כ

נאום! בשעת סנדוזיצ׳ים יאכל שהיושב־ראש
 את מבזה אתה לך! תתבייש :קריאות

לגליציה! חזור החוצה! הכנסת!
 שהיושב־ דורש אני :ציפלוניק ה״כ

בהפסקה! הסנדוזיץ את יאכל ראש

 בגללך גומר! כבר אני חוצפה! : היו״ר
נפסקת. הישיבה בגרון! הסרדין לי נתקע

 חמש כעבור חודשה (הישיבה
דקות).
 את בדקה ועדת־הכנסת מזרחי: ה״כ
 שליושב־ שם שכתוב מצאה ולא התקנון

 נאום. בשעת סנדוויצ׳ים לאכול אסור ראש
 את וסיכן הסדר את הפריע ציפלוניק ח״ם

 בגרונו עצם נתקעה בגללו בית־המחוקקים.
להצ מעמיד אני אי־לזאת היישב־ראש. של

מהישיבה. ציפלוניק ח״ב את להוציא בעה
מ רק פיתאום מה :כובהלטר ח״ב

בכלל! אותו לזרוק הישיבה?
חייו! לכל ישועה: ח״כ
מהארץ! לגרשו :ברדיצ׳כסקי ח״ב
אותו! לתלות :קדוכמאד ח״כ
 אנחנו חסינות! לו יש י: מזרחי ח״כ

 הכנסת אולם בתוך אותו לכלוא יכולים רק
 עונש, בתור מציע אני לצאת! לו לתת ולא

נכבדי, ניכסוןאותו ונשאיר ישיבות לחמש נצא שכולנו
המפ ממזכירות בחיי! אותי, תשגע אתה

 כי ידיעות אליהם שהגיעו לי מודיעים לגה
נו מטוסים מכירת על בחיוב כבר החלטת

 בארצכם שלנו השפיונים לישראל. ספים
 כך על תודיע יום 30 שתוך מסרו אפילו
מתנה ככה אותך: שואל אני אז בגלוי.

השוק. את שובר פשוט אתה גים?
 200 מצויינת: עיסקה למצרים כבר הצענו

 נגד־מטו־ 2 ס.א. טילי 5000 ;23 מיג מטוסי
בתמו משוכללות. ראדאר תחנות 100 סים;

 הכותנה יבול את לקבל צריכים היינו רה
 שדות־ 20 הבאות; השנים 50ב־ המצרי
 אלכסנדריה נמל כל שלנו; למטוסים תעופה
האדום. הצבא של לפנסיונרים ווילות

״האמריק העסק. כל את קילקלת עכשיו
 אמר מטוסים,״ 100 רק לישראל נותנים אים
 .100מ־ יותר צריך לא אני גם ״אז נאצר, לי

 התנאים באותם אותם רוצה אני מזה חוץ
הישראלים.״ שמקבלים

 יום להוביל? יכול זה למה יודע אתה
נר מה שנינו. אצל לקנות יפסיקו הם אחד
מזה? וויח

 יותר מוכר שאינך להודיע לך מציע אני
 ה־ את שאגמור עד חכה לישראל. מטוסים
ליש למכור תוכל אז מצרים. עם עיסקה
 אולי רוצה. שאתה מטוסים כמה ראלים
 בטח ירצו היהודים — מזה תרוויח אפילו
מטוסים. יותר

עמוקה בידידות שלך
קוסיגין ,.,יכ&יי

היקר, קוסיגין חבר
ה לממשלת חולק שאני הכבוד כל עם

 יכול אינני ברית־המועצות, של רפובליקה
 בתחרות ראשון התחיל מי להזכירך שלא

המזרח־תיכוני. בשוק הבלתי־הוגנת
ה שהשוק במפורש בינינו קבענו הלא

 לכם שיהיה חשבתי לנו. רק שייך ישראלי
 ומה ההסכם. על לשמור המינימאלי הכבוד

סוביי טנקים מספקים שאתם לי? מוסרים
וש מצרים; דרך בטרנזיט לישראלים טיים

 תחנות להם לשווק התחלתם אפילו לאחרונה
השוק? את שובר מי אז חדישות. מכ״ם

 הישראליים הלקוחות לנו עושים בגללכם
 זה יש 2״במיג־; בעיות. מיני כל שלנו
 שתר־ רוצים ״אנחנו לנו, אומרים הם וזד״״
 חביבי, תשמע, בפאנסום.״ גם זה את כיבו

איתנו. ילכו לא האלה המונקי־ביזנס
 טובו!/ כוונות להוכיח רוצים אתם אם

 סוב־' בהתערבות לאיים שתתחילו מציע אני
 את קצת יפחיד אולי זה בסיכסוך. ייטית

הז קצת עוד מהם לקבל ונוכל הישראלים
 בשוק, קשה המצב כמה עד יודע אתה מנות.

בווייטנאם. המלחמה צימצום אחרי בייחוד
 — סובייטית—האמריקאית הידידות למען

דחילק! משהו, עשה
 הפקדו־ את להוציא לך מציע הייתי אגב,

 הכלכלי המצב מנהאטן. מצ׳״ס שלך נות
 שאני כפי ומחמיר הולך הזה הבנק של

להריח. מתחיל
לתמיד, שלך

ניכסון ריצ׳אדד

 לקח. ילמד הוא לבד. כאן
תה? תרמוס אולי.הביא מישהו :היו״ר

/

לא זאת
אילת, בחוף הספינות ״טיבוע

במ מסובכת פעולה היתה לא
 די זה מיקצועית, מבחינה יוחד,
הרמנוכ״ל. אמר ...״ פשוט

 מטוס שביצע לבום באשר
 הרמטכי׳ל אמר חיפה, מעל סורי

 פעולה זו מיבצעית ״מבחינה כי
...״ מאוד פשוטה

.א2.70 הארץ,

 נראה אבל גדולה... ״חוכמה
בשש־בש?״ הישראלים את

פאריס) מונד, (לה

1 חוכמה
מצ מטוסים 4 :15.3.70 ״הארץ״,

 באבו־ שדה־הנפט את אתמול תקפו ריים
 על להשתלט הצליחו טרם הכבאים רודים.

 ענני הנפט. בבארות משתוללת והיא הדליקה
רב. לגובה היתמרו עשן

 בכיר קצין אמר פשוט,״ די מיבצע ״זה
 הוא ״הנפט המצרית, ההתקפה על בתגובה

 שזורקים מספיק דליק. מאוד חומר כידוע
 חוכמה.״ אינה זאת שידלק. כדי אחת פצצה

״ ת ו נ רו ח א ־ ת עו די טיי :0.5.70 ״י
ב אתמול טסה מצריים מפציצים של סת

שלו והשמיעה תל־אביב מעל נמוך גובה
 איש 200כ״ טראחיס. וארבעה בומים שה

שמשות. נופצו בתים באלפי מרסיסים. נפצעו
 בכיר צבאי פרשן אמר חוכמה,״ לא ״זאת
 המצערת, התקרית על רדיו בשידור בהגיבו
 באיזור החלונות כל עשויים מה ״משום

 לשבור פשוט מאוד זה מזכוכית? תל־אביב
בבומים.״ זכוכיות

לב קומנדו יחידת :2.1.71 ״דבר״
 חיפה. נמל על אמש בליל פשטה נונית

 הכריחה פועלי־הנמל, על השתלטה היחידה
 פרי־ תיבות להעמיס באיומי־נשק אותם
 אחר־כך בנמל. העוגנות האוניות על הדר

 מועצת בניין את הלבנונית היחידה כבשה
הלב הדגל את עליו והניפה פועלי־חיפה,

 דרך נסוגו הלבנוני הקומנדו אנשי נוני.
דן־כרמל. במלון רונדו מועדון
 מפקד אמר חוכמה,״ לא באמת ״זאת

 פשוט יותר דבר ״אין חיפה, באיזור הג״א
הכ כבר האחרונות בשנתיים עובדה: מזה.
להט פעמים תריסר פועלי־הנמל את ריחו
האוניות.״ על תיבות־הפרי את עין

השבוע נערת

1693 הזה העולם1


