
ם י י ח
 בפרסום שטענתי (כפי המהלך המוות בזרועות נרדם הזה שהעולם נסכים אם ן

 (וזה הצעיר חדור לחרדת הרבים הביטויים על נצביע ואם לאו, או שלי) זחרון
 שהעולם לכך, יתכחשו אשר יהיו ומעטים לי נדמה צעיר), כל־כך איננו ;בר

ביותר. רציני במצב נמצא ה
 וכבר עצמו, האדם מן יבוא שהוא ייתכן לא שהפתרון, לכך ביטוי נתתי ר

 מאת לנו מוצע — המצב מן ישועה פתרון־של־ממש, — שהפתרון גם זרתי
ואמיתי. חי (והים

 זאת בין אבל האלוהים. קיום את ולהוכיח לנסות טעם שאין כמובן, מבין, י
 אני המרחק. רב עוד איננו, בכלל שהוא או בספק, מוטל קיומו כי הטענת :ין

 במב- אותו לבחון שניתן כזה איננו שקיומו אלא קיים. שהוא משוכנע וקא
 אבל, וכו׳. וקור, חום במצבי בלחצים, אוו להעמיד לאטומים, אותו לחלק ות,
ת, ובדרך להגיע, ניתן כי מוכנע אני שני, גד  אומנם הוא כי למסקנה הגיוני

בפנינו. מציג שהתנ״ך כפי האלוהים אותו הוא וכי ים,
ק, הגיוני הסבר אחרת. בצורה מספק הגיוני הסבר כל חסרי הם ■ויים פ ס מ  ו

 ״הגיוניים״ הסברים מיני כל הדורות במשך לנו הביאו רבים שכן .זרתי,
 הללו במישורים שלא ובוודאי אותנו, לספק כדי בחם היה לא אבל ;אורה,

 גדול לחלק נוגע הרי (וזה מכריע צד איננו אבל משתתף, אומנם ההגיון נהם
בחיינו). עוד

 בסופו־ ,שאנחנו הרי סביבה, + התפתחות + מקרה של תוצאה אנחנו ם1
 ״רצח״, כמו מושגים כזה במקרה ממשי. סגולי ערך כל חסרי יצורים .'־דבר,

 שקרים אנושיות, אשליות טפלים, מושגים הם בחיים״ ״מטרה :הבה״,
 שלא (ובוודאי לחיות כן, אם טעם, כל אין משום־מה. בהם להתהדר ;עים
 כי אחרים, לדברים יחס כל בלא ולשתות לאכול מוטב אידיאלים, בעד וות)

 ערך ושאין ותכלית אהבה בהם שאין שחיים שיטען מי יש האם נמות. זר
 יש האם — כרצח מקרח בשום גרימת־מוות להגדיר שאי״אפשר עד״כדי :ם

ק הסבר שזהו שיטען פ ס  מסקנות עם לחיות בכלל שאפשר או לחיים, מ
 יכולים, קופים ז כזאת בצורה לחיות אפשר האם !נורמליים חיים :אלו

 יכול הוא אין לאהבה, זקוק האדם בני־אדם. לא אבל יכולות, זמות״היער
 וממשי רב ערך יש כי — ובצרק — לטעון מתעקש והוא מטרה, בלא ויות
וייס.
 מטרה, יש בראו. שאלוהים יצור הוא האדם ז זה ערך כן, אם נובע, ואין

 והדואג האוהב בורא הזח, הבורא ברצון הדוק קשר קשורה וזו לחייו, נלית,
 אשליה החיים, מן בריחה איננה זו ברצונו. החיים את קידש ואשר ברואיו, ;ל

האמת. זו ונפלאה. גדולה אמת אמת, זו זפת,
ם. את ולדעת מחסדו, לטעום לבוא, לנו קורא אלוהים חיי  שלח האלוהים ה

 וח״שומע״ ובתנ״ך החדשה בברית הקורא כל ישוע. את — לחיים מדריך וח,
חיים. יידע הוא האמת, את פנימה 'בו
ל ע ב ו ר י ייענו. מכתבים רמת״גן. 2234 ד.

יחזור, שלי החייל

ובינתיים
 ברמה בביקעה, במעוזים,

חיה ד״ש לו שלח
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לחיילים מיוחד מיבצע
 צבאית לכתובת מינוי

50ס/־ של בהנחה

ת: לשנה ל״ין 15 שנה: לחצי ח  ל״י 29 א

תל-אביב. 136 לת.ד. ושלח מלא

| אחת לשנה / שנה לחצי הזה" ״העולם  את לשלוח נא
זו: לכתונת

ו שם אישי מס׳

1 המיותר למחוק — (שנה) ל״י 29 שנה), (חצי
 צבאי דואר
ל״י 15 סן ר״ב

תהשלישי הוועיוה
שד

 ההז השום תנועת
חוש נוח -

 תל״אביב, העבודה״, ״ברית באולם
 בנימין נחלת פינת ,48 קלישר רחוב

מונטיפיורי). רחוב (בקירבת

א׳ מושב
19.00 בשעה ,20.8.70 ה', יום
הוועידה: פתיחת •

זכרוני אמנון
הביקורת) ועדת (יו״ר

: פתיחה דברי •
אבנרי אורי ח"כ

והדמוקרטיה השלום מחנה ק

כהן שלום ח"כ
לתנועה חדשות פנים

ן • ו י . ד י כלל

ב׳ מושב
/ יום 9.00 בשעה ,21.8.70 ו
ן • ו י . ד י נ ו ג ר י א

התנועה. של האירגוני המיבנה הנושא:

: ח ת ו פ זכרוני אמנון ה
ג׳ מושב

15.00 בשעה ,21.8.70 ו׳, יום
ן • ו י מדיני. ד

ת הנושא: טחון השלום בעיו הבי ו

: ח ת ו פ סגל שמואל ה
העולם ויהודי ישראל הנושא:

עופר פרץ הפותח:
בישראל הדמוקרטיה הנושא:

מסים אלכם הפותח:
תנו הנושא: והכלכלית החברתית תוכני

זכרוני אמנון הפותח:

ד׳ מושב
20.00 בשעה ,21.8.70 ו׳, יום
ן • ו י י ד נ י ד (המשך). מ

ה׳ מושב
9.00 בשעה ,22.8.70 שבת,

ן • ו י י ד נ י ד (המשך). מ

ו׳ מושב
15.00 בשעה ,22.8.70 שבת,

המדיני. הדיון סיכום +

החלטות. קבלת •
ה וועדת המרכז היו״ר, בחירת •1

ביקורת.
הוועידה: סיכום •

החדש היו״ר

 באולם תיפתח הוועידה לישכת
 עד .17.00 בשעה ה׳ ביום הוועידה,

חש רח׳ התנועה, במשרד תפעל אז
.265836 טל׳ תל־אביב, ,88 מונאים

 למקומות־לינה הזקוקים חברים
 תל־אביב באיזור וחברים בתל״אביב,

 מתבקשים חברים, להלין היכולים
!מייד ללישכה כך על להודיע

במדינה
פירסום

ה מ ד א ה ־ ח פו ת
הכל המוכר

עמו נחשבים השידוכים, ממדור חוץ
 למשעממים בעיתונות הקטנות המודעות די

 הכפול הלוח עורכי החליטו לכן בדרך־כלל.
 מעט להחיות והארץ אחרונות ידיעות של
 לפיזמו־ פנו הם שלהם. המודעות עמודי את
שימ רעיון ממנו ביקשו מנוסי, דידי נאי

 גם מבט להעיף העיתונים קורא את שוך
אלו. בעמודים

 יום מדי האחרונים בחודשיים התוצאה:
קריקטו סיפור הכפול בלוח מופיע שישי,

מוד עמודי שלושה פני על המתמשך רות
 חלקן פוליטיות, חלקן הקריקטורות, עות.

 צילה הגרפיקאית בידי מבוצעות חברתיות,
ב דידי של חלקו דידי. של אשתו מנוסי
לקריקטורות. הטכסט עסק:

ה שבעבודת היחוד בגין. של הכסא
 בארץ הראשונה הפעם שזוהי הוא, שניים

חב אירועיים מכסה מסחרית שקריקטורה
תי הבנקר דונמה: ופוליטיים. רתיים עיינ

נ<דוע
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 — הכפול בלוח המוצע הדירות במיבחר
 זול1 בדיוק הגר חבר... לבקר קפצתי ומיד

רדינג  תפוח־ דמויית דמות אומרת '1ד׳! .
 הזוג של לקריקטורות האופיינית אדמה,
כשה שעבר בשבוע נוטפת: דוגמה מנוסי.
שה שאמרו אלד, בין נחלקה כולד, מדינה

ש ולאלה הממשלה, את יעזוב בגין שר
 לא אני השניים: קירקסו שיישאר, מענו
כן.. מהסס מדוע מבין ל־  סיעת ראש כ
או על לתתר — גח־ל ס שלה נ  הרי — בממ

 למצוא אפשר תמיד רהיטים של גדול מבחר
1 הכפול בלוח

חרי לדברי המזכיר תפוח־אדמה, אותו
ה בלי רק עצמו, דידי את ובקיאים פים

ב טיפל שלו, המפורסמים והכובע זקנקן
עזר שר־התחבורה שהיה במי גם שעתו

ש וייצמן לעזר שהצעתי אני זה וייצמן:

1720 הזה העולם(*


