
הנידון

̂וה1̂1ו̂ו כרכות
 הזה״ ״העולם גליונות את לפרוד המבקשים הקוראים פל

 להמציאם מתבקשים - אחרת שנה מכל או - שעברה מהשנה
 ,8 גליקסון אישי(רחוב כאופן או תל־אכיב) ,136 ד. (ת. בדואר

).18.30 - 16.30ו־ 13.00 - 11.00 השעות כין אביב, תל
 את לקבל החפצים והקוראים ל״י 3.500 הוא הכריכה מחיר

פרוטה. 500 סך להוסיף מתבקשים כדואר הכיתה הכרך
מסוד כחכילות השבועונים את למסור מתבקשים הקוראים

 המספר עם הסידוריים, מספריהם לפי מונחים בשהגליונות רות,
למעלה. השנה, של האחרון והגליון למטה הקטן

 נוסף תשלום תמורת החסרים הגליונות את תשלים המערכת
לגליון. פרוטה 350 של

 תל־אביב המשרד:
81674 טל. — 41 הקישון רח׳

)3 נזננזוד (הנושך

 ארץ־ישראל, את - הפורה הסהרון
 ועיראק. סוריה לבנון, עכר־הירדן,

גדו די תהיה בזאת יהודית מדינה
הפולי המפה על להופיע כדי לה

 סיכוי לו שיש עצמאי, כגורם טית
ימים. לאורך להתקיים
 אינה כי טוענים זו השקפה של מתנגדיה
 יהודי כוח שום אין כי לחלוטין, מציאותית

ה וכי הערבי, העולם את לכבוש המסוגל
האח הטיסה שפיכת תהיה היחידה תוצאה

 מלחמת־ של הקטל בשדות עברי דם של רונה
התאבדות.

* * *

— מק״י של זו היא השלישית דרך
האדוק. הקומוניזם של הקלאסית הדרך 1 (

כמר המאבק בי מאמינה מק״י
 המאבק מן זעיר חלק רק הוא חב

 הקומוניזם נצחון ושעם העולמי,
ה אוטומטי כאופן ייעלמו כעולם

ישראל.וה בין הלאומיים ניגודים
ה הסובייטית הרפובליקה ערכים.

הסוביי והרפוכליקות ישראלית
ובש בצוותא יחיו הערביות טיות

המהפכה. כמחנה לום
 להחליף טעם אין כי טוענים מק״י מתנגדי

 ברית־המועצות וכי במשנהו, אחד זר כובש
ה מזבח על ישראל כל את להקריב עלולה
 הויכוח אך הערבי. העולם את לרכוש מאמץ

האח הדרכים כמו זו, דרך חסר־ערך. הוא
 נמוש־ האמונה על כל קודם מבוססת רות,
 שותף שאינו מי מסויימים. ראשונים כלים

ה את לקבל יכול אינו ממילא זו, לאמונה
מסקנות.
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• ■  ההשתלבות דרך היא הרביעית דרך י
 ישראל של המדינית פלישתה במרחב, | 1

 השמיים העמים של המהפכני התהליך לתוך
המתעוררים.
 לקבל חייב זו בדרך ללכת הרוצה

 היא שישראל :אחד מושכל-ראשון
 בלתי- חלק לכל ומעל בל, קודם
 מבחינה השמי, המרחב של נפרד

וכלכ רוחנית צבאית, פוליטית,
 דתית עדה של מיפקדה ולא לית,

לד וחייכת יכולה היא בינלאומית.
 אין אך כעולם, היהודים לגורל אוג
אלה. ליהודים שייכת היא

ומה מהמרחב חלק שהיא שמית, כמדינה
 לקחת ישראל חייבת ואסיה, אפריקה של עולם
 ערב, ארצות של דמותן בעיצוב פעיל חלק

במשט מהפכניים ובאמצעים מבפנים ללחום
 הקמת למען להיאבק העויינים, הערבים רים

שו היא תהיה בה חדשה, מרחבית מסגרת
 תעבור לא שוב החזית כוחה. במלוא תפת

 חלק בין אלא הערבים, לבין ישראל בין אז
שני. חלק לבין המרחב של אחד

 הדרך מחייבת האחרות, הדרכים כל כמו
 ישראל עמדת של קיצוני שינוי הכלל־שמית

 כיוון תתווה היא החיים. שטחי בכל כמעט
ה והפוליטית, הרוחנית להתפתחותה חדש

 הרי הדרכים, שאר וכמו והצבאית. כלכלית
 היסודיות, הנחותיה את מקבל שאונו אדם

המסקנות. את גם ממילא ישלול
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 המשטר של בכבלי־המחשבה שככול י **
ל עד אלה בימים להגיע מוכרח הקיים, 1*

הקו למבוכת* הסיבה זוהי היאוש. גבולות
יכו אינם ששוב המדינה. קברניטי של דרת
המ אחרי, השקפת־עולם כל את לשנות לים
הפוך. בכיוון פוליטית פעילות של שנה שים

 מיואש אינו המדינה מצב אולם
יו בה, גלום עצום כוח-חיים בלל.

 פוריים מעשים אלפי יום מדי צר
והרו הגיאוגרפיים הגבולות לאורך
ל מסוגלת המדינה אין אם חניים.

מ באדם ־ביום נראית היא אם זוז,
ה אבדן כגלל זה אין הרי שותק,

 אותה קשרו גוליבר, כמו שרירים.
קט חוטים כאלפי לקרקע הגמדים

מיושנות. מחשבות של נים
חו לקרוע הוא הצעיר הדור של תפקידו

במר חדשות נועזות דרכים לפלס אלה, טים
 כשיקום המשוחרר, הלאומי הגוף המדיני. חב

מ יהיה קומתו, שיעור במלוא שוב ויזדקף
 אם — ומפרך ארוך למיצעד לצאת סוגל

ומע הגיונית מטרה הדרך בסוף לו רומזת
שית.


