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 אחה פועל התבדח האכזר,״ בקאפיטאל
ועין. בשן המהומה מן שיצא

 מגונדרים, צעירים מאות ניפצו בינתיים
 את סטודנטים, וסתם בני־פקידים־ומיוחסים,

קולטורה. בית־הקולנוע חלונות
 מצקביץ׳, אדם של מפסלו הרחק לא שם,
הרחוב את חסמו באריקאדות, הקימו

 דפקו ״הציונים כיצד להם בהיוודע הימים,
 הדברים הגיעו כדי־כך עד הרוסי.״ הנשק את
 הרימה פולניים קציני־מטכ״ל שקבוצת אז,
שלה. הצבאי במועדון לחיי־צה״ל, כוס

 לגייס אפשרות יש שעכשיו תפשו הם
 הבירוקרטיה נגד מדעת־הקהל ניכר חלק

 ,ברית־ד,מועצות של והשתלטנות המקומית
ואומנם, מסויימת. להפשרה זו בדרך להביא
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 היא .1920 משנת זו, פולנית בקריקטורה מתוארתהאתמול שינאת
שר־ ואת באש, פולין את מעלים הרוסים את מראה

 כי — אננוי־יהודי גוון גם לקריקטורה פולנים. של הר־גולגולות על יושב הסובייטי המלחמה
הבולשביקית. המהפכה מראשי שהיה טרוצקי, ליאון תקופה באותה היה הרוסי שר־המלחמה

עקודות. ובאבני־רחוב בספסלי־גנים
 בערב, בתשע שעות, חמש כעבור רק

הת המבוצרת, מעמדתם הסטודנטים הובסו
סוער. קרב אחרי פזרו

־*- * *
כבדה אווירה

! ד ת ו ת *\  סטות־ אלפי התאספו כבר ע
ם י ט  17 בת עצומה הגישו אחרים, ^
הדרי בין האקדמאיים• לשילטונות נקודות

שות:
 סטודנטים שני לאוניברסיטה להחזיר •

במהומות. לכן קודם שהשתתפו על שגורשו,
 האחראים של והענשתם זיהויים •

 אוניברסיטת של המסורתית חסינותה להפרת
 תדרוך לא בהם — הפוליטכניון ושל ווארשה

הרקטור. רשות בלי קצין, או שוטר רגל
 העצורים, הסטודנטים כל שיחדור 0

לאלפים. בינתיים, הגיעו, שמספריהם
 האסיפה כמו העצומה, הגשת טקס

נת הראשית, הקאתולית בכנסייה שנערכה
 פצצות־עשן־ כשריח כבדה, באווירה קיימו

 של אבק־השריפה ושרידי והגאדהמדמיע
הדיכוי. מעצם פחות לא מצחינים כדורי־סרק

 והסטודנטים אנשי־הרוח החלו זה בשלב
כוחם. את לתפוש
 פולניים קצינים כיצד גם נזכרו הם

ששת־ מלחמת לאחר • משימחה, השתוללו

 ויותר יותר נשמעות שהחלו הסיסמאות בין
 רוצים — ש.ב. רוצים ״לא בלטו ברחובות,

ביטוי!״ חופש
*

הגזוזטרה ער משתולל גומולקה
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 שבקומה הגזוזטרה על הניצבים ין ך*
 ניצב המפלגה מרכז בניין של השישית *1
 מזכיר — המפגינים מספרים כך — גם

גומולקה. וולאדיסלאב המפלגה,
 חזה בהפגנה, גומולקה הבחין כאשר

 הוא לעיניו, המתחוללים בקרבות־הרחוב
 נהם הארורים!״ ״הציונים מכעס. השתולל

 הרשמי, הקוז את להכתיב פנימה וניכנס —
 מסע־ של האנטי־שמית מהותו את שקבע

הנגדי. ההפגנות
 בטאקטיקה השילטון נקט רגע מאותו כי

 המלוכדים הפועלים את גייס הוא משונה:
 — שלהם העבודה מקומות לפי בחטיבות,

 הפועל וועד כור בונה, סולל חטיבות מעין
 נגד להפגין עליהם ציווה — פולניות

 הסיסמאות מן כשחלק הציונית״, ״ההסתה
 רק — ואחרות טהורות אנטי־שמיות שלהם

בט הביתה, ״תלכו כמו אנטי־דמוקראטיות,
 בהפגנות רוצים לא ״הפועלים או לנים!״
חסרי־מעש!״ ילדים
 הפועלים בין מחרחרים החלו גם הם
— האוניברסיטאות של הזהב״ ״נוער לבין

 בני־ עם מאוד, רבים במיקרים הנימנה,
 בני־מיוחסים־ לפחות או פקידים־בכירים
וחברי־מפלגה.

 נגד אנש״־גומולקה של הכפול המסע אגב,
 מה על לו היה הציונים ונגד הסטודנטים

 ובעיקבות האחרונה, השנה בחצי להסתמך:
מופי ששת־הימים, במלחמת צד,״ל ניצחון

 על ידיעות ויותר יותר בעיתונים עות
ו יהודיים שמות בעלי ״פושעי־כלכלה״

ארוכות. לתקויפות־מאסר שנידונו שמיים,
*

גורש המנב״ל בן
*  אנשי־גומולקה החליטו בו הרגע ן *

 המאורעות זזו זו, מסוכנת מדיניות על
מסחררת: במהירות

ו פולני דגל הנושאים סטודנטים •
 הסטודנטים!״ נגד לאכזריות ״בוז סיסמה
 הוכו הקדוש, הצלב כנסיית לתוך גורשו

זה. במקום־מיקלט נעצרו שם,
ממשרו גורשו בלתי־ספורים יהודים •
ובעיקר ענפי־החיים, בכל החשובות, תיהם

שב ומעמדות־מפתח מדיניות ממשרות —
הפולנית. הקומוניסטית מפלגה

 ״בלתי־סטודנטים״, נעצרו לובלין בעיר •
 בבית־ שהפגינו הרשמית, ההודעה כדברי
למכונאות. הגבוה הספר
 בו אנטי־שמי טיהור נערך בממשלה •

 היהודי היעור סגן־שר השאר, בין גורשו,
 האוצר מנכ״ל גורצקי, יאן גרודז׳ינסקי; יאן

 טופו־ ופרידריק הוא; אף יהודי — הפולני
ווארשה תעשיית אירכוז על הממונה לסקי,

ומוכר. ידוע יהודי —
 הראשון המפלגה מזכיר גם יצא זה בשלב

 של בשורה קפה, יוסף ווארשה, לאיזור
 ״נטיל קפה: אמר אנשי־הרוח. על איומים
 אוניברסיטת שילטונות על לדוגמה עונשים

 — התלמידים את ירסנו לא אם ווארשה,
 ממלאים כשהם הורי־המתפרעים, נגד ונצעד

 לא זאת ובכל אצלנו מרכזיים תפקידים
למישמעת!״ בניהם את לחנך יודעים

 גורשו בני־טובים של שלמה שורה ואכן,
 — רובם וממשרותיהם. האוניברסיטה מן

יהודים.
 של בנו גורצקי, ויקטור ביניהם בלט

 במועדון חבר היד, אשר המפוטר, המנכ״ל
 האגודה חברי את מאגד זה מועדון בבל.

 ביטאון ווארשה. של והחברתית התרבותית
 עת אותה יצא פולסקי, קורייר הממשלה,

למהומות.״ כ״אחראי בבל מועדון נגד
★ ★ ★

צועדת שוב פוזנאן
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 מרידת־הסטודנ־ הפכה במארס 13־ ך*
לאומית. לתופעה טים
 שהזכירו כבדים, שמישמרות־צבא בעוד

 את סובבו ,1956ב־ הפיכת־בודפסט ימי את
 התמרדויות- פרצו השוממים, ווארשה רחובות

 בגלי- בלובלין, בקראקוב, תלמידים־ופועלים
 מזרוצ־ בשאשנין, בלודז׳, בגדאנסק, ביצה,

ובפוזנאן. לאב
״ה במקהלה: איש 3000 צעקו בקראקוב

בודדים!״ אינם ווארשה של סטודנטים
 במחאה 1956ב־ פועלים צעדו שם בפוזנאן,

 הדה־סטאליני־ תקופת את שפתחה המונית
עצמו גומולקה את לשילטון שהחזירה זציה,

 אותו נגד הפעם פועלים, צעדו שוב —
גומולקה.

 מעוב־ סיוע קיבלו פוזנאן של הסטודנטים
ד,אוניבר לשילטונות ניגשו רבים, רי־אורח

 הסוגים מכל איש אלפי כששלושת סיטה
עצומה. להגיש מנת על אותם, מלוזים

שק האסיפות היו האחרות הערים ברוב
יותר. טות

גלוי, מישטר־צבאי אף על — בווארשה
 אלפים שמונת התכנסו — מוצהר לא כי אם

 להצהרה כף מחאו הפוליטכניון, באולם איש
 ידו- הסטודנטים• ״אין השאר: בין האומרת,

 בין פנימי מאבק של לכלי־שרת ליהפך צים
הצ השונים.״ הקומוניסטית המפלגה פלגי
כשלעצמה... תקדים, ללא הרה

 יהדות־פולין שרידי גם תפשו בינתיים,
 יהודית־גלותית בדרך הגיבו הם הולך. מה

 ובהרכנת־ — מפולפלות בבדיחות טיפוסית:
זעם. יעבור עד ראש

 שסובבו העיקריות, הבדיחות מן אחת
אנשי- בין ואחר־כך — יהודי־ווארשה בין

 יהודי על למשל, לספר, יודעת — הרוח
 בעיתונות, מודעה של באמצעותה שמחפש,

הנא בזמן מחסד, לו שנתנה המשפחה את
 הוא אקטואלי,״ שוב העניין ״ידידים, צים.

במודעה. כותב
 זמן בין ד,הנדל מד, שואלת: אחרת בדיחה

לאנטי־שמיות? שנוגע במה לעכשיו, הנאצים
 להיות לא גם היה מותר אז התשובה:

אנטי־שמי.
^

בבירת־הפוגרומיס התגגשויות
 הקומוניסטים ביטאון העלים ינתיים ך•

ה עובדת את פולקסשטימע, באידיש,
 מלדווח! נימנע גם העיתון היהודיים. פיטורין

רבים. ״חשודים״ יהודים של מעצריהם על
 רא־ רק לא היו אלו ״חשודים״ בין אגב:

 סטאלינסטים גם אלא שוחרי־חופש, דיקאלים
שונ עם שנה, 12—11 לפני שנימנו, ותיקים

 המפעיל המיפלגה מזכיר גומולקה, של איו
 משני — יהודי־ארצו נגד המקל את עתה

קצוותיו.
 שידורי־הסתה ד,שמדע אף ווארשה ראדיו

 זה כל אבל יהודי.״ ממוצא ״פולנים נגד
 סגורות, נשארו האוניברסיטאות עזר: לא

 ״ציונים״ שהכינוי הבינו והסטודנטים מאחר
אנסי־רוסיים, לסתם־פולנים אחת, לא מכוון,

 השמאלי־הלי־ הקצה מן הן מהם, רבים
 פית- מצאו הקאתולי, הקצה מן והן בראלי

 לא אחת בחזית לתדהמתם, עצמם, את אום
 עם גם אלא — הפולניים היהודים עם רק

 גומולקה של בפולין המסמלים הציונים,
 הדגישו אף רבים והמסוכן. הרע כל את

 מתפלל, שכופר־בעיקר כפי ״הציוני,״ צביונם
כלל. מכיר אינו בו — לשטן

 ו״אש־ ״דיין״ השמות הפכו זו באווירה
פוליטית. ליבראליזציה של לסיסמות כול״
המסור בירת־הפוגרומים בקאטוביץ, גם
אנטי־ כשמפגינים התנגשויות, אירעו תית,

נזיצקביץ׳, אדם שלהאנדוטה
הסטודנ צעדו אליה

בשורת־ההפגנות. בפותחם ווארשה, של טים

 צעדו אנטי־גומולקאיים ומפגינים שמיים
אלה. מול אלה

 בסוף לווארשה, הגיע שעם אירע וכך
 על הראשונות השמועות שעבר, השבוע
 בירתה בפראג, המתחולל השיחרור תהליך

 היו השכנה, הקומוניסטית המדינה של
להת הסיבות כל הפולנים לדורשי־החופש

 והבלתי־ הסוער במאבקם להמשיך עודד,
ממושמע.
 השני העולמי היהודי המרכז לשרידי

 אבני־הדיחיים בין הנדחסים לשעבר, בגודלו
 ותהומית, עתיקה פילגי־שינאה, שני של
לשמוח. סיבות פחות הרבה היו


