
 בהגרלת מלהשתתף קל יותר מה
 תוכל אגורות 50 תמורת הלוטו.

 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמן
שבטופס. הטבלאות

שוב עשה  בת פעולה פשוט חי
 סיכויי לך מביאה ספורות. שניות

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
 ביתר לירות ואלפי הראשון בפרס

הפרסים.
פשוט.. נד כל זה
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 בזקביט
 הטלויזיה

 הטוב
• בעול□

 7 ה ז אם הבדל, אין י
 אוטלויזיה סטראו,פונו

 ב-לורנץ1שא111של
 היא1!ן1של השצרה ני

בעולם! הטובה

 לן מתאים
סאז! לן מחאיס
נלויפוונים ■ גרבונים
אקסטרונים • ארכונים

)30 מעמוד (המשך
זה אלמוגי: יוסף העכורה •כד

יהודים. על גם וזד
 כופר אתר, כן אם אלא :אכנרי אורי

 או ההסתדרות, של החוקה באושיות גם
 חוקת על הכלח שאבד חושב שאתה

 מושג הוא ״ניצול״ המושג ההסתדרות.
וסוציאלי. כלכלי

ש ואומר דיין השר כא כאשר
 לערכים, כרכה מכיאים אנחנו
 עלתה שלהם שרמת־המחייה מפני
 שילטוננו, תחת חיים שהם מאז
קולונ קציני־מחוז לי מזכיר הוא

מסויימות. כארצות יאליים
של להצדקת טענתם היתד. בדיוק זאת

מצ לילידים, ברכה מביאים אנחנו : טונם
 שהיה מכפי אצלנו יותר טוב הכלכלי בם

הכיבוש. לולא
בגין. ח״ב של לשאלתו מגיע אני כאן

 כמדינתנו ונחלה חלק לו שאין לט,
המשו •טלה, הדמוקרטיים וכהיים

ואי לאומיות הכרתיות, זכויות לל
 שלנו כמשק עוכד ושהוא שיות,

 מושגי-יסוד סותר הזה הדכר —
 גם חכרתי, ו?זוםר לאומי מוסר של

סו זה ליכרלי. וגם סוציאליסטי
מוסרי. ״איזם״ כל תר

הע עבור שכר משלם שאתה העובדה
דבר. משנה אינה הזאת, בודה

 שלנו המשק שלנו. המשק את מסלף הוא
 לא שמחר לו, שאין כוח־עבודה על נבנה
 שמדי־ חושב אתה כן אם אלא לו, יהיה

 מוכתבת להיות צריכה הלאומית ניותנו
 על תחשוב בכוח־עבודה. הצורך על־ידי

 כיבוש — הזאת הטענה של ההשלכות
עובדים. כיבוש לשם שטחים

 בארץ- הדוגל בגין, חבר־הכנסת אפילו
 ועקרונותיו, אמונתו פי על שלמה, ישראל

 מנת על שטחים כיבוש מצדיק היה לא
עובדים. לכבוש

שלא. מובן :כגין מנחם
שטחים, החזקת לכן :אבנרי אורי

בכלכלתנו... זרים עובדים החזקת לשם רק
? זאת אמר מי :אלמוגי יוסף;
אב לידי מביא אני :אכנרי אורי

שלכם. הטענה את סורד

ישנם נצות בין
ה את קיבלתם מדוע :כגין מנחם

 הם ?,שנים 18 במשך בנצי־ת ערבים
המי בתוכנית כלולים היו לא והם עבדו,

הכנסת כמליאת אכנרי עם מתווכח כגין
בגוף קטן מרטן

 עכשיו מדבר אתה אבל :בגין מנחם
? מושבה זאת האם ארץ־ישראל. על

 חבר־הכנסת :כיבי מרדכי היו״ר
 גבולות על לשמור מבקש אני אבנרי,

 על לתשובות שתיגרר מוכן אינני הזמן.
הכנסת. של זמנה חשבון

 שמח אני נגרר. אינני :אבנרי אורי
 ויתור תוך אפילו זה, נושא על לדבר

 בצורה פעם לדון כדי אחרים, נושאים על
ב נדון שאינו זה, בנושא יותר עמוקה
הצורך. די כנסת

קולתילית תחבולה
 מוצדקת: שאלה שאל בגין חבר־הכנסת

 ,הכיבוש אילו מתקוממים, היו לא האם
 ולא נמשך, היה המוחזקים בשטחים שלנו
השטחים. לתושבי פרנסה ניתנת היתד,

ב השתמשתי לא אני :בגין מנחם
אלה. מושגים
השא את מתרגם אני' :אבנרי אורי

שלי. למושגים שלך לה
 מתקוממים היינו :היא התשובה

 ששילטו־ זמן שכל דורשים והיינו
 — ועומד קיים האלה כשטחים ננו

 כשטחים ולבנייה לתעסוקה נדאג
 עצמם. המוחזקים

דמות את רק מסלפים אנחנו אין אחרת,
מו את רק מעוותים אנחנו ואין חברתנו,

ומעוו מסלפים אנחנו אלא הלאומי, סרנו
כלכלתנו. את גם תים

עלי לאסור צריך : שוסטק אליעזר
 רוצה אני ? ישראל במדינת לעבוד הם

 שם אם הדברים. של התוצאה מה להבין
במדינת לעבוד להם אסור — עבודה אין

? ישראל
להש מציע אני :כיבי מ. היו״ר

הדיון. תום לאחר הזה הוויכוח אח איר
 חבר־הכנסת אתה, לא :אכנרי אורי
 התכסיס את המציאו חבריך, ולא שוסטק,

 כל של שיגרתית תחבולה זוהי הזה.
 בסיסמאות המתעטף קולוניזטורי, שילטון

 מהימים עוד לנו זכור זה הומניות־כביכול.
 על השיר את שר קיפלינג שרודיארזו

הלבן.״ האיש של הכבד ״הנטל
נש־ עם מכני כוח-עכודה ייכוא

 נצרת בין מה .1947ב־ היהודית דינה
שכם? לבין

 חבר- הוא, ההבדל :אכנרי אורי
 לשטח צרפנו שאנחנו בזה בגין, הכנסת

.הסכם תוך ,1948ב־ המדינה, . .
? מי עם הסכם :בגין מנחם
 ממשלה עם הסכם תוך :אכנרי אורי
המ את דאז, ירדן ממשלת בה, שהכרנו

 לידי עבר הקטן המשולש הקטן. שולש
הסכם. מתוך אלא כיבוש, מתוך לא ישראל

שביתת־נשק. המכס :בגין מנחם
 - מיעוט נוצר כך :אכנרי אורי

 ומיעוט שלנו, במדינה קטן־יחסית מיעוט
השכן. העם של קטן־יחסית
 מיעוט. על עוד מדוכר אין היום

 יהיה שלף, החזון את נקבל אם
 השכן. העם כל שלנו במדינה

כארץ. שנשאר הפלסטיני העם כל
 ? פלסטין אצלך איפה :בגין מנחם

7 לא — שכם פלסטין, — נצרת
 קוראים שאנו ארץ יש :אכנרי אורי

 קורא בה החי השני והעם ארץ־ישראל, לה
 לקרוא היא שזכותנו כשם פלסטין. לה
 לקרוא זכותו לה, קוראים שאנחנו כפי לה
 עצמו, את מגדיר הזה העם פלסטין. לה
 כולו פלסטיני. כעם שלו, הכרעתו פי על.

ישראלי. שילטון תחת היום נמצא
 אומר זה אין ביבי: מרדכי היו״ר

 להתחשב בלי סוף, בלי לדבר שאפשר
 אתה המישפט. את תגמור הזמנים. בלוח
אבנרי. חבר־הכנסת דקות, 18 כבר מדבר

 אדוני מוכיח, רק זה :אבנרי אורי
 שהכנסת היה הדין שמן היושב־ראש,

 שכל כדי סדיר, דיון זה נושא על תקיים
הצורך. לפי להתבטא יוכל אחד

מי שילוב של דינו אין — וככן
 מעם קטן חלק כמדינה, קטן עוט
 על-פי להצדיקו שניתן (דבר שכן

 שכה מדינה כדין שונים), שיקולים
 שני, עם שילטון תהת שלם עם הי

 ונחלה, חלק לו אין שכה מדינה
•טהיא. כל שותפות־אמת ולא

 מדינה תהיה הזאת שהמדינה רוצה אתה
 דו* למדינה מסכים אתה אין יהודית.
ישראלית־פלסטינית. לאומית,
 על־ נקבעת לא העיקרות :בגין מנחם

הכמות. ידי


