
)28 מעמוד (המשך
קויימה. זו שהבטחה רואה אינני מחדש. כולו  נוגע ואינו לוועדת־הכנסת, נוגע הענין :ישעיהו ישראל ־יו״ר

בכנסת. לדיון עכשיו
.ראש היושב כבוד היחידה, הדרן זאת :אבנרי אורי . .

 הודעה ביקשת שעליו העני! ממין לא גם זה :ישעיהו ישראל היו״ר
שומת־לבן מעיר אני כנמנע. מן לדרוש יכול אני התקנון שלפי לכך ת  מ

ם להימצא מדברים. עליו הנושא בתחו
 זו בדרך למחות כדי מהצבעה שנמנעתי מסביר אני :אבנרי אורי

הציטוט). (סוף הכנסת. בכבוד הפוגע אננוי־דמוקרטי, שרירותי נוהג המשך על

ישראל אגגדוז שר המווסר
 רפאל (יצחק קואליציוניים ח״כים שני הציעו המבויימות, ההצעות ף*מיםגרת

רפאל, של מפלגתו חבר שר־הדתות, המיסיון. פעולות באיסור בכנסת לדון כץ) ויעקב
 המציעים בין מוקדמת הידברות פי על כמובן, נעשה, זה כל לוועדה. הדבר את להעביר הציע

בעצמה. זאת להציע יכלה הממשלה כי הכנסת. של זמנה ביזבוז אלא היה ולא והשר,
 האולם מסדר־היום. כולו העניין את להסיר ותבעתי כשקמתי זו, אידיליה קילקלנו

 לי ניתנה כאשר הענקי), באולם בקושי שנראו ח״כים, 11 נכחו הכל (בסך ריק כמעט היה
 סערה־זוטא: מנע לא הנוכחים מיעוט הדיבור. רשות

 דת. בענייני המדינה של התערבות לשום מקום אין דמוקרטית במדינה :אצנרי אורי
 היא דתית אמונה והמדינה. הדת בין מוחלטת הפרדה תקום בה, דוגלים שאנחנו במדינה

 לא אמונה. בענייני המשטרה, של המדינה, של התערבות תיתכן לא לחלוטין. פרמי עניין
דתו. את להמיר רוצה פלוני למה יבררו המשפטי והיועץ שהמשטרה יתכן

 בשטחים גם בכך רוצים אתם אולי בישראל. משטרת־דת להקמת תביאו שלכם בגישה
 דת. לענייני מיוחדת משטרה יש למשל, בסעודיה, כזה. דבר קיים בהן מדינות ישנן אחרים.

שציידי־נפשות מפחדים אתם עצמה. על להגן כדי למשטרה, הזקוקה לדת אוי אומר: אני
 לפתות כדי כלכליים בפיתויים משתמשים
 במקום פשוטה: עצה לכם אציע מקרי־סעד.

 קולות לקניית לירות מיליוני עשרות להוציא
ל־ לעזרה אלה מליונים הוציאו בבחירות,

מיקרי־סעד!
יספיקו! לא הם (פא״י): כץ יעקב
 מקבלת שסיעתכם בכסף נ אבנרי אורי

מון כדי מהקואליציה ת ת מפוק בעניינים ש
 אגודת־ישראל סיעת שקיבלה ובכסף פקים,

 לעזור כדי תשתמשו — בנק להקים כדי
סיון יהיה לא וממילא למיקרי־סעד,  מה למי

זו. בארץ לעשות
סיון על מגן אתה כץ: יעקב ! המי
רי אורי מ תה על מגן אני :א  זכו

מדינה. בכל לאמונתה, להטיף דת כל של
מדינה, בכל מיעוט המהווה היהודית, הדת

 המרות־דת יש הפוך. בקו תדגול אם לה אוי
 הרבה עוברים בישראל גם המדינות. בכל

 יש העולם רחבי בכל היהודית. לדת אנשים
 נוצרים עוברים בארצות־הברית המרות־דת.

 של המיקרים כמו בהרחבה, נתפרסמו האלה מהמקרים כמה היהודית. לדת רבים ונוצריות
 בישראל. והשתקעה שעלתה רייס־דייוויס, מאנדי של והמיקרה טיילור, ואליזבט מונרו מארילין

זה! בעד לא אני נ ר! יעקב
? דעתך שתכפה אתה מי אבל, לן. מאמין אני : אמרי אורי

 פחות שתעסקו לכך תביא היא אולי היהודית. לדת תעזור הדתות בין חופשית התחרות
 ארוחת־בשר, אחרי הכנסת במיזנון לקפה בחלב או בשבת, לעגנון המוקדש השידור בעניין

 יביא רק זה היהודית. הדת בני של המוסר להעלאת יותר שלכם המרץ את ותקדישו
ישראל. לדת ברכה

ושה (אגו׳׳י): לורנץ שלמה .ב . .
 את למכור לה מרשה ישראל אגודת סיעת של המוסר אם נ אמרי אורי
כן איני — כסף תמורת בכנסת שלה הקולות  על חבריה עם להתווכח מו

! מוסר
פורנוגרפיה! בעד ועריה! עירום בעד מוכר אתה : כץ יער,כ

. להתבייש צריך הוא לורנץ: שלמה . . ר ב ד ל
 אני כך. לדבר להתבייש שעלי אומר, לורנץ חבר־הכנסת נ אמרי אורי

ת למכור שפירושו מוסר לן: אענה צבאי, מימשל בעד קולות הזה בבי
ליון שלושה שערכו רשיון־של־בנק תמורת כן איני מוסר. אינו — ל״י מי  מו

כזה. במוסר שדוגל מי עם להתווכח
 להסיר מציע אני לכן המיסיון. במוסדות המדינה להתערבות מקום אין דימוקרטית במדינה

הציטוט). (סוף מסדר־היום. ההצעה את
 שם־טוב ויקטור באולם, היו לא הקומוניסטים הצעתי. בעד הצבעתי אני שרק מאליו מובן
 הדוכן. מעל הימנעותם את ולנמק לקום העזו לא אך נמנעו (מפא״י) אלוני ושולמית (מפ״ם)

 חמם הצועקת במדינה וזה — הנוצרית הדת מוסדות נגד השלטון לפעולת הדרך נסללה כך
היהודית. הדת מוסדות נגד פועל הסובייטי שהשלטון כך על

נזעי וח־עוך וזלןזוזוז שי ש פ
 השאר: בין שלנו. שאילתות של מאד רב מיספר על השרים ענד ינתיים ך*

 לשיחות־ ההאזנה חוקיות על מתשובה התחמק שר־המשטרה מלחי: הקלטות • *.1
סוב־יודיצה. זה הטענה: מלחי. השופט של הטלפון

 עסקן נגד פלילית תביעה הוגשה לא מדוע להסביר סירב שר אותו : שר העלכת •
 הרופא מנגלה, הד״ר ובין ברזילי ישראל שר־הבריאות בין הבדל ״אין כי שאמר דתי

מאושוזיץ״.
 חללי קברות במקוואות, הסניטאציה מצב שנענו: שלנו השאילתות של אחרים נושאים

 בזה). להתחיל הבטיח (סגן־השר צה״ל של לא־קרבי ברכב חגורות־בטיחות התקנת ההגנה,
 החשמל, ברשת העובדים בטיחות בקריית־גת, ברשת־המים הליקויים באילת, ביודהזיקוק

 ועדה שמינה הודיע (סגן־השר התיכוניים בתי־הספר לתלמידי מיני חינוך במתן הצורך
 כרטיסי־ההנחה תל־אביב, עיריית עובדי משכר הבלתי־חוקיים הניכויים זאת), שתבדוק
מחייב). הסדר להשגת לפעול הבטיח (סגן־השר בבתי־הקולנוע לחיילים

 שאינטרפול כדי דבר לעשות יכול אינו כי טען שר־המשטרה : הנאצים פשעי •
נאציים. פושעי־מלחמה נגד תפעל
 טדי של תוכניתו את אישר לא משרדו כי קבע שר־הפנים סגן : העתיקה העיר •
העתיקה. העיר את שכללה ירושלים, לפיתוח קולק

 לאחרון גם והוכח המנורות ונפלו האורות שכבו מפני רק ולא רבגוני, שבוע הכל: בסך
ארכיטקטוני. אסון הוא החדש שהמישכן בטענתנו צדקנו כי בבניין העובדים

אזו! הנת- סב
_____ . ללא
סבי!
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 טבעי באופן
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 לך הרצוי במקום
 דיאטה תרופות,
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 של ההרזיה מבגדי אחד לבשו בעולם נשים למיליון קרוב
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האלה. ההרזיה מבגדי אחד להשיג יכולה את גם
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