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המנויים לב לתשומת
 של השני ״הצד הספר את כפרס־חתימה שהזמינו מנויינו

 עד מספר שבועות עוד לחכות לצערנו, נאלצים, יהיו המטבע״,
 ספי (במקומו) לקבל המעונינים הספר. של השניה המהדורה שתופיע

 (אי ההנהלה למשרד לפנות מתבקשים הפרסים, רשימת מתוך אחר
ת״א). 136 ד. ת. : בכתב
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 מכירה • תיקונים
חילוף • קניה

1 נ י זיו ר 1 ק ל
 לפני נסתיים העתון תבנית הגדלת עם

 ״העולם התבססות של הראשון בשלב שבוע
 20 בדיוק שארך זה, בשלב החדש. הזה״

 ונקבעו ■החדשה המערכת התארגנה שבועות,
 את וצורתו. העתון לתוכן היסודיים הקוים

מו והננו במכתביכם, הבעתם כך על דעתכם
 בצורה גם דעה הבעתם העידוד. על דים

ועד לידינו העתון העברת ומאז :אחרת
 דבר .102ב־״/״ התפוצה עלתה האחרון לגליון

 הניר, של האכזרי הצימצום אף על הושג זה
 המערכת בעבודת החלה המתמדת וההפרעה

 שכל (מערכת לעתודות חבריה גיוס עקב
 פי מכך סובלת משוחררים חיילים חבריה
 היו לא שחבריהן המערכות, משאר עשרה

המלחמה). בימי מגוייסים
 חזק. ציבורי כוח כעת הוא הזה״ ה״עולם

 עצמנו. על שנטלנו באחריות מכירים אנחנו
 של השני השלב את חייב א׳ שלב של סיומו
 אל להתיחם לעקרונה נאמנה העתון. שיפור
 בו ולהשקיע ציבורי, פקדון כאל העתון
 השבוע התרחבה ההכנסות, כל את מחדש

הש השלב נוספת. גדולה התרחבות המערכת
 את להגדיל עתה לעת יוכל לא כי אף ני,

 היקף את להרחיב מטרתו .העמודים, מספר
 המדורים, את לשפר הניתנת׳ האינפורמציה

אינפור : מבקש הוא אשר את לקורא ולתת
 על וקצרה מדויקת ברורה, מקיפה, מציה

החיים. שטחי כל
 המערכת שוקדת ב׳ שלב עם בבד בד

מנה קבלת :ג׳ לשלב הסידורים הכנת את
 ולהגדיל לחזור לנו שיאפשר ניר, של נוספת

 מקוים אנו העמודים. מספר ואת התפוצה את
 תכנית גם להגשים ונוכל ימים יארכו שלא

זו.
*

 המכוסות בארצנו הכאובות הבעיות רבות
 שוררת מוסמכים. שקרים של עבה קליפה
חברו מפגמים הכללית שההתעלמות הדעה
 הדבר אין השפעתם. את תבטל רציניים תיים
החשובה ואולי י— האלה הבעיות אחת כך.

 ד.זןוכ־ של התפצלותה בעית היא — מכולן
 מתיח־ מהם אחת כל אשר ל״עדות״, לוסיה

וב כלכלית בהפליה בבוז, האחרות אל סת
. חברתי. טיפוח

ם חברנו ו ל ן ש ה  מקיף משאל ערך כ
 ר.אמ־ המצב על ה״ספרדית״ העדה חברי בין
 עשויות התשובות מלחמת־העדות. של תי

 סבורים שהיו רבים של לבם את להחריד
מאליה. נפתרה הבעיה כי

 הראשי הדובר כי ברבים ידוע לא אגב,
 בכור מר — בישוב ה״ספרדית״ העדה של

 שנה שלושים לפני הציע — שיטרית שלום
 במדיניות המפתח עמדות את לספרדים למסור

לש יכולים הספרדים שרק מכיון :הציונית
המוח כשלונם ושכניו. הישוב בין גשר מש
אי מזרח גלויות בני ה״אשכנזים״, של לט

 אל גשר לפחות להקים אלה שנה 30ב־ רופה
 לישוב בריאה התפתחות יבטיח אשר שכנינו,

 כמעט אופי זו להצעה משוה ולמדינת־ישראל,
״י נבואי.

 אלה לבעיות הערה הזה״, ״העולם מערכת
 מגישה בארץ, אחר עתון מכל יותר אולי

המקיף הדו״ח את לקוראים זה בגליון
האחרונה מנסיעתו מיוחד מכתב שקיבלה
הבינ הסוכנויות של תמונות (בצירוף במצרים

אלא !לסנסאציה כוונתנו אין לאומיות).
 העולה בארץ המצב של וחודר אחראי לתאור
 שאר כל על הטכני ובמשרה תושביה במספר
 זאת בכתבה ימצאו הקוראים יחד. ערב ארצות

 רצינית מחשבה לעורר היכולים דברים כמה
הישראלית. המדיניות דמות לקביעת

אי העתודות ממחנות באחד הצינוק מן
 מצלם־ דרישת־שלום לקוראים באה בארץ שם

סידרת בצירוף — סלומון מקסים המערכת
האחרון. ביום צילם אשר מלבבת תמונות

 כך כל לא (וכנראה חדש במגע שבא לפני
 יכלו זה מגע פרטי מדי־החאקי. עם אידילי)
 נבצר לצערנו אך ומאלפים. מענינים להיות
 של הקריאה חומר את בהם להעשיר מאתנו
העתון.

מכתבים
חברה״ מבקש בן־דויד ״יורם

(״העו בן־דויד יורם על שלכם הרפורטג׳ה
תמו הראשונה בפעם לנו נתנה )670 הזה״ לם
בקיבוץ. הנעשה על אוביקטיבית נה

ירושלים אדכרג, •טמואל
 הקיבוץ הבעיה. לסוף ירדתם לא לדעתי

הח המתח בימי מתאימה חברתית צורה היה
הסו והחלומות השממות כיבוש הגבוה, לוצי

 אין אלה כל משמתו גורדון• ד. א. של ציאליים
מת והוא — להתקיים נפשית אפשרות לקיבוץ

 (מתן עובדים מושב של בכיוון לאט־לאט פתח
 וכו׳). ולסרט, למשפחה יותר רחבות אפשרויות

 קיבוצים בכלל יהיו לא הבא שבדור ספק אין
 בעובדה לראות יש לכך מובהק סימן בארץ.

 לעצמם הקימו החדשים העולים כל שכמעט
 הנוער גם וכי קיבוצים)׳ (ולא עובדים מושבי

במס אלא לקיבוצים מצטרף אינו הארצישראלי
זעירים. פרים

רחובות לויט, י.
האינ התגברות על במאמרו רמז כהן שלום

 לכך הונחה כל אין אולם בקיבוץ, דיבידואליזם
 עצמי את להתאים מסוגל יהיה לא שהקיבוץ
להתפרק. מבלי הפרט של המוגברות לדרישות

 פולחן אחרי נגררים שאתם כך על הצטערתי
 ביתר זה את אתם עושים כי אם הקיבוץ,

 עובש• המעלה המפאי״ת העתונות מאשר כשרון
בקי שאין :האמת את אומרים אינכם מדוע
 עובד קיבוץ שחבר חלוציות, של שמץ בוץ

 בהרבה גבוהה ורמת־מחייתו יותר אוכל פחות,
 משוחררים הקיבוצים י עירוני פועל של מזאת
הע להם משלמים כולנו ולמעשה הכנסה, ממס
וההסתדרות. המדינה בשרותי עצומה נקה

ת״א חרוד, ישראל
 קורא הייתי כה עד נחת. לי גרמתם חבריא,

 הזקנים שכל מפני בחשאי, הזה״ ״העולם את
 עכשיו וכו׳. ריאקציוני עתון שזהו אמרו שלנו

 הזה״. ״העולם את בעצמם לקרוא התחילו הם
 ״בעיה״. שאני בכלל ידעתי לא היום עד אגב,
״בעיה״. להיות נהדרת הרגשה זאת

משק בן איציל!,
ול בן־דויד, יורם על מאמרכם את קראתי

 המלחמה בזמן המטרה. את החטאתם דעתי
 ולדעתי שלנו, מהנוער הרבה להכיר הספקתי

א הנוער צ מ י העי הנוער איננו המחר את ש
 הקיבוצים, נוער ולא לא) או רקוב (אם רוני
 מדוע המושבות• או הפרברים נוער לא וגם
וית כפר או בלפוריה יחזקאל, לכפר תעלו לא
? נוער את ותראו קין ם י ב ש ו מ  ראשית, ה
 הנ״ל), במאמר שציינתם (בפי במספר הוא רב

העיקר, וזד, ושלישית, מפונק, הוא אין ושנית

. הוא ך י ש מ  מוטל שאיננו גרעין יש אם י
המושבים. תוצרת הוא זה בספק׳

תרצה
נגיע. למושבים גם חברה, סבלנות,

מעשית הצעה
 ישראל״ בערביי נעשה ״מה מאמרכם מתוך
במ שהערבים נוכח אני )669 הזה״ (״העולם

ול הצבאי הממשל מאזור לצאת רוצים שולש
 בהחלט מוכן מצדי אני והנה לתל־אביב• בוא

 ששם במשולש, הצבאי הממשל לאזור לעבור
 האוב־ של הברכות ושאר מזון של קיצוב אין

חוש אינכם האם ה״חפשית״. העברית לוסיה
 ? הבעיות כל את יפתור כזה שסידור בים

 הגבול מן רחוקים ״כסית״, בקפה ישבו הערבים
 ארוחה פעם נאכל ואנחנו מחייהם, ומבסוטים

הגונה.
ימת-גן רוזינסקי, דניאל

יסכימו. המשולשים שגם לנו נדמה
הצבא קודש

 כשנודע חדשים ארבעה לפני מאד שמחתי
 של קבוצה לידי עבר הזה״ שה״העולם לי

 שדו־ להווכח הצטערתי ומה משוחררים• חייליב
 צבא- על מתמדת ביקורת מותחים אתם קא

שלנו. המפואר ההגנה
 בשטח מבינים •טאתם להאמין מוכנה אני

 ברוב צודקים ושאתם ממני, יותר הרבה זה
 :שואלת אני אולם אומרים. שאתם הדברים

הד את לאמי כדאי האם אתכם, הצדק אפילו
 שיקים שנה אלפיים חכינו לא האם ? ברים

חל בדם הצבא קודש לא האם ? זה צבא לנו
המע חברי בדם גם לי (ונדמה ופצועינו לינו
? עצמם) שלכם רכת

היזה״, ״העולם 2


