
נולין ממשרת - הרוסים את לאהוב רא הזנות את דרשו ווארשה של הסטודנטים
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 כאשר מצווה. שהוא מה ידע הוא
הקומו המפלגה מזכירות בפקודת הוריה
 מבימת אבות המחזה את הפולנית, ניסטית

 בינואר, 31ב־ בווארשה, הלאומי התיאטרון
 רוח־רפאים באיבה להחניק הצנזור קיווה

 עוצמתה: בכל לתחייה עתה שקמה איומה,
האנטי־רוסית. השינאה של רוח־הרפאים

 הפולנית בהיסטוריה עובר חוט־שני כי
 וחוזר מתמיד עימות יוצר נויסגרת), (ראה

 המדוכא — הפולני העם גורמים: שני בין
 המדכאה. — הרוסית והמעצמה —
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ק די 1* חני ה  ד,איו־ שינאת־הרוסים את ל

 ולעורר שינויים לחולל שעתידה מה, ^
 הפעם שליטי־ווארשה: עתה החליטו מהומות,

יתחיל. שהוא לפני לעניין, קץ לשים צריך
המת שהתפוצצות בחשבון, לקחו לא הם

כמה. פי חזקה ומסוגר סגור בחלל חוללת
 עבור חדש חומר־נפץ היווה האיסור עצם

 — ווארשה של המאוכזבים האינטלקטואלים
 הפוליטכניון של הסטודנטים עבור ובעיקר,

העממית. פולין בירת של הטכניון —
 כעשרה לפני לרחוב, בהמוניהם יצאו הם
 ״הגיסטאפו נגד בקריאות־גנאי הפגינו ימים,

 הצאר ״יורשי ונגד החשאית,״ המשטרה של
המדכא.״

מס במהירות המאורעות התחוללו מאז
מלחמתי: בסרט־מתח כמו חררת,

ם: 10 ר א מ  ראשונה, הפגנת־סטודנטים כ
סטו אלפים שלושת הווארשאי. בקאמפוס

 פועלים מפריע. באין לצעוד, מתחילים דנטים
אליהם. מצטרפים ופרופסורים

נימשכות. ההפגנות :במארס 11
בשוט עמוסות משאיות משגרים השילטונות

 והמשתמשים קסדות־פלדה החבושים רים,
נימשכות. ההפגנות הועיל. ללא באלות־עץ.

 400 עצרו ״השילטונות :במארס 11
 העצורים המפגינים. טוענים סטודנטים,״

 מודה: המשטרה באכזריות. מוכים ניכלאים,
 נידונו מהיר, לדין הועמדו איש 50כ־

 חודשים שישה עד מחודשיים לתקופות־מאסר
 הממלכתית הטלביזיה ״חוליגניות״. בעוון

ווארשה מאוניברסיטת שסטודנט מכחישה

המהומה. בעת נהרג
באוני אסיסטנטים שני :במארס 11

 וקארול קורון יאצק ווארשה, ברסיטת
 פעם, כבר ניכלאו אשר (יהודי), מודזלבסקי

 — פרו־דמוקראטי כרוז הפצת על ,1956ב־
ומפוטרים. נעצרים
 11ה־ למהומות, השני ביום — ושוב
מבו אלפי מצטרפים ערב, עם :במארס

 להפגנת־ ואנשי־רוח, פקידים פועלים, גרים,
הסטודנטים־וד,תלמידים.

 פולין של שליטיה מחליטים זו בנקודה
 בעזרת האנטי־רוסית ברוח־הרפאים להילחם

לא איומה, פחות לא אחרת, רוח־רפאים

 קשר שום אין ברור: אחד •*בר
 לבין בפולין, הנוכחית ההתקוממות בין (

ב שקורה מה כי במזרח־התיכון. המשבר
 ה־ החופש להגבלת התנגדות זאת פולין,

 נולד שלא דבר וזה שם. הפוליטי דמוקראטי
שעבר. בשבוע

הפולני" ל״אוקטובר שנים 10 מלאו כאשר
 — לשלטון גומולקה החזרת כלומר —

 אסיפת־פרו־ ווארשה באוניברסיטת התקיימה
 פרופסור הופיע שם וסטודנטים. פסורים
 די' הוגי־הדעות מטובי קולאקובסקי, לאשק

בעולם. ואולי שבפולין, מרכסיסטים
 שהוא בזה פתח הוא לי, שסופר כפי
 מדו, בטריבונה המאמר עם בכל מסכים
 מד, הוסיף אבל הזה, העשור הישגי המסכם
 שלא הציפיות הן, ואלה במאמר, שחסר

בי היתד, בכך וכמובן, עדיין. התקיימו
השלטון. מחדלי על קורת

 קו־ גירוש היתה: האסיפה של התוצאה
ה של והשעייתם המפלגה מן לאקובסקי
האסיפה. מארגני בין שהיו סטודנטים

 בפולין, מחאות של גל עורר הזה הדבר
 מאנשי- כמד, האינטלקטואלים. בחוגי בעיקר
 פנקסי' את החזירו ביותר המעולים הרוח
סולידאריות לאות שלהם, המפלגתיים החבר

כאמצעי־ ,בפולין השלטונות ידי על אורגנה זו הפגנה ייהמזויינים! הציוניים ״הבריונים נגד
פועלים, המוני נראים בתמונה הסטודנטים. להפגנות נגדי

 ו״הלאה האוניברסיטה!״ מן ידיכם סלקו ״ציונים, המזויינים!״ הציוניים הבריונים עם החשבונות את ליישב ״יש כגון: כרזות הנושאים
השנייה. העולם מלחמת לפני הישנה, בפולין מאוד שרווחו האנטישמיות הסיסמאות של הידוע הנוסח לפי אלה כל — הציננייס!״ השודדים

לציונות. בסיוע — בקדאש חאלד תוכם
 הקומוניסטית האידיאולוגיה לכל, כידוע

 בקנה עולות אינן הציונית והאידיאולוגיה
 ״ציוני״ מד,כינוי עושים כאשר אבל אחד.
 היהודי״ ״העם למושג שם־נרדף כל קודם

 — זאת עם ויחד ישראל״, ״מדינת ולמושג
 מזה נודף אז — ומילת־גידוף לשם־גנאי

 קצת מבויישת, קצת אנטי־שמיות, של ריח
פוליטי. במינוח מוסווית

 חייב ישר, קומוניסט וכל ישר, אדם כל
זה. נגד חוצץ לצאת

 לודו בטריבונה פורסם ימים כמה לפני
 לפי ציונות?״ זאת ״מר, בכותרת מאמר

 בתשובה המאמר נכתב המערכת, שהעירה
 על־ידי אליה שהופנו אין־ספור שאלות על

 פירוש: מה להם להסביר שביקשו אנשים
״ציונות.״ המילה

 המאר גלגלי את המניע שהגורם מסתבר
 — לתושביה ידוע לא בכלל בפולין רעות

מהותו! לפי ולא שמו לפי לא
★ ★ ★

 מדברים חוץ הזה? במאמר כתוב ה *
 בחלקם נכונים, להיות יכולים שבחלקם (

 שאין עלילות־שקר כמה שם יש לא־נכונים,
לסדר־היום. עליהן לעבור
 אירגון היא הציונות כאילו ראשון: דבר
 ישראל למדינת לעזור הוא מתפקידיו שאחד

 תנועה מפליל זה בינלאומי. בשירות־ביון
 להתנגד או איתר. להסכים שאפשר שלמה,

 נעשה זה אותה. להפליל אי־אפשר אבל לה,
במש השאר, בין ובריר״ סטאלין בתקופת

 רשמית התנצלות באד, ואחר־כך פראג; פטי
 של בראשותו הצ׳כוסלובקי, השילטון של

)22 בעמוד (המשך

הזה״ ״העולם לבתב שנמסר בפי

ממנו. נשלל שפנקסו קולאקובסקי, עם
 ולציונות לזד, מר. .1966 בסוף היה זה

? במזרח־ד,תיכון ולמשבר
למאו קרוב יותר כבר דבר למשל, או,
הה הפסקת או האיסור, האחרונים: רעות
 האבות. מיצקביץ׳, של מחזהו של צגה,

גוע ביטויים יש הזה שבמחזה מפני מדוע?
 שלטון־ד,דיכוי נגד זעם של יוקדים, שים,

הרוסי. הצאר של
חיז יותר עוד המחזה על איסור הטלת

הגדול. בשכן תלות של הרושם את קה
 להראות כדי אלה, מיקרים שני מביא אני

 לחוסר היא בפולין שההתנגדות דברים: שני
 מדיניות ולחוסר דמוקראטי, פוליטי חופש

בברית־המועצות. לחלוטין בלתי־תלויה
★ ★ ★

 זה כל את קושרים זאת ל3ב יך
קשר, יש במזרח־ד,תיכון? העניין עם

 ההאשמות מאשר הפוך בכיוון הוא אבל
הבירוקרטיה: של

 ה־ הפגין למלחמת־ששת־הימים, ביחס
 שתי את משוועת בצורה הפולני שילטון

הקש שניתוק ידעו, הכל הנ״ל. המיגרעות
 חד־צדדית עמדה ונקיטת ישראל עם רים

 המיזרח־ בסיכסוך קיצונית אנטי־ישראלית
 מקורית, פולנית עמדה לא זאת — תיכוני

 של בדרך הסובייטית העמדה קבלת אלא
וצייתנות. חיקוי

 מתחשבת שאינה עמדה היא זאת שנית,
 שאינה הפולנית, בדעת־הקהל וכלל כלל

 ואינה נאצית, מפלצת ישראל במדינת רואה
 כליל־ר,תפארת את הפאן־ערבית בחזית רואה

שהנא מה זוכרים הפולנים ד,קידמה. של
 חוש־ די להם ויש ליהודים, עולל ציזם

או נאצר הכתרת לשמע לגחך כדי אבחנה

הסוציאליזם. בכתר עארף
 לגבי הפולני השלטון של העמדה לכן,

 חוסר את הדגימה הישראלי־ערבי הסיכסוך
התלות. עודף ואת הדמוקרטיה

ה במחנה פסולה אופנה התפשטה בכלל
הציו תג את להנהיג : קומוניסטי

 למשל: פוליטי. או רעיוני יריב לכל נות
 שידור קיים אלבניה של טיראנה בראדיו

 של השלטון נגד הפולנית בשפה קבוע
גו של אופוזיציונית קבוצה מטעם גומולקה,

 של בראשותו שמאלניים, פוליסים לים
 את להאשים מרבים זד, בשידור מיאל.

 העממית פולניה את הפקיר שהוא גומולקה
הציונים. לשליטת
 ל ומדביקים גומולקה, אנשי באו עכשיו

 פירוש את יודעים שאינם — סטודנטים
ציונים. של התג את — ציונות המילה

 בבו־ הבינלאומית הקומוניסטית בוועידה
 מק״י את הסורי בקדאש חאלד כינה דאפסט,

 הקו־ המפלגה ואת כציונים, מיקונים ואת
הציונות. כמשרתת הרומנית מונסטית
 שב־ מוסקבה, את מאשימה פקינג ואילו

 מועצת־ ולהחלטת להפסקת־האש יד נותנה
 — הציונות עם קנוניה עשתה הביטחון,

 והיא עמי־ערב. נגד — האימפריאליזם ועם
וב — הסובייטי הקו תומכי את מאשימה

ס!


