
 שלנו הטיסות לוח
לן. טתאיס

לפרנקפורט. שלנו היומיות אחה׳׳צ טיסות את מעדיפים עסקים אנשי
 הנופש לאזורי מוקדם מספיק מגיעות למינכן שלנו הטיסות בשבוע פעמים 3

 שבחרת. במקום צהרים ארוחת לך לאפשר כדי אירופה, בלב ו
 לדיסלדורף. ישירה בטיסה בשבוע פעם טסים גם אנו עכשיו,

ההבדל... את מגלה מקרוב מבט

ם י כ ח כ מ
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 על להודעה תודה חייב צ׳ארלס
ו— למי? נישואיו.

ב הימנית המהפיכה לניסיון <•
 קאר־ חואן המלך מוצג שבה ספרד,

זיכ פרנקו של (בן־טיפוחיו לום
 את שמציל כמי לשימצה) רונו

הספ הפרלמנטרית״ ״הדמוקרטיה
רדית?

 הקהל דעת להסיח לצורך #
ה מהמשבר ״הגדולה״ בבריטניה

ה עליית בעיקבות והכלכלי חברתי
 מיפלגת פיצול לשילטון, שמרנים
ה האגף של וההתקפה העבודה,

בע על העבודה במיפלגת שמאלי
 ב־ למיניהם מלידה״ ״הזכויות לי

ה של בבתי־הספר בית־הלורדים,
הביו ובמנגנון האנגלית, אצולה

שבשילטון? רוקרטיה
פירנצה גרץ, אדן ד״ד

■קר. לזג רל; לןגיקה,
 לא עדיין קרוי משה הד״ר
 עימו שעושה מי ויש נשבח

צרוף. לוגי חשבון
 מהו, אותנו מלמד הנכבד הד״ר

 האלוהים. הנוכחית, הבנתו לפי
 אוניברסיטת שבתקופת אחרי זאת

לוגיים במיבנים לנו שינן תל-אביב

קרוי לוגיקן
פילוסוף לא

 הוא האלוהים שקיום מלוטשים,
 ולבן יתכן, לא ולכן לוגית, סתירה

קיים. אינו אלוהים
 שהאלוקים לו התגלה פתאום

ה כ״האני אותו מתאר והוא קיים,
 מול העמדתו על-ידי אוניברסלי״,

האישי־פרטי. האני
 קרוי, לפי האישי־פרטי, האני

ועצ נפרדת רוחנית יישות הוא
 האוניברסלי, האני באדם. מאית

- הפר- הישויות אוסף הוא כך, אם  ׳
משו אחת יישות מעין או טיות,
 יישות מיקרה ובכל לכולן, תפת

רוחנית.
רו יישות הוא האלוהים אם
החו כל ממנו נוצרו איך חנית,
 הבלתי־רוחניים והגופים מרים,

יכו כיצד לחילופין, או, ? למיניהם
ועצ נפרדת רוחנית יישות לה

העולם? כל את להכיל מאית
 אינו קרוי משה הד״ר מסקנה:

ה ומושג לוגיקן, אלא פילוסוף
 במקום שבאה תווית הוא אלוהים

פילוסופי. הסבר
לאלו ** שאלה 'זאת ובהזדמנות

 ורואה בשקט יושב הוא איד : הים
 חי- בגלל נהרגים אנשים כיצד

לע הנכונה הדרך מהי לוקי־דיעות
אותו? בוד

מטולה הורוביץ, צבי

סיפורים
 בהודעות בולט אמון חוסר

ממשלתיות.
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