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במדינה
העם

ם גבעולים קי רו  י
בחורף מלבלבים

ב העננים בין השמש ביצבצה פעם מדי
 את שכיסה הקור את גירשה ישראל, שמי

ה חג את חוגגים החלו היהודים הארץ.
עתי מלחמודשיחרור להזכיר שבא חנוכה,

 לחג־המולד, ליבם את הכשירו הנוצרים קה.
ש מנצרת, האיש לידת את להזכיר שבא
ל טוב ורצון עלי־אדמות לשלום הטיף

אדם. כל
 בפולין כולו. בעולם נשבה החופש רוח

 המיש־ נגד ונוער פועלים המוני התקוממו
 את החונק הקומוניסטי, הטוטאליטרי טר

ב הפולנים. של המסורתית תאוות־החרות
 ה: נגד ואנשי־רוח צעירים התקוממו ספרד

 את החונק הפאשיסטי, הטוטאליטרי מישטר
הבאסקים. עם של העתיקה שאיפת־החרות

 מאבק־ אל נשואות היו ישראל עיני
 ב־ יהודים של נסיונם יותר: קרוב החרות

 הטוטאליטרית, מארצם לצאת ברית־המועצות
להלן). (ראה בישראל קרוביהם אל להצטרף
 היהודי־סובייטי, הסופר ארנבורג, איליה
 כולה הארץ את יכסו אם ״אף פעם: הבטיח

 ויבקיעו ירוהים גבעולים ילבלבו באספאלט,
האספאלט.״ את

הגבעולים. מלבלבים העולם, ברחבי

מיבצעי□
 להרוג איך

צודק עניין
המ מאשר יותר צודק עניין ייתכן לא
 ברית־ יהודי של חופש־ההגירה למען אבק

 חופש לדכא שנועד מישפט ונגד המועצות,
זה.

 אפשר ביותר הצודק העניין את גם אך
 צמרת כי נדמה היה והשבוע — לקלקל
בכך. מצליחה ישראל

 קיבל לנינגראד מישפט נגד הגדול המסע
דוחה. ויותר יותר אופי

מ מסע כל מכוערת. שערורייה
 עדין, דבר הוא זה מסוג ומתוכנן אורגן

 למסעיו דווקא דומה להיות עלול הוא כי
 ואכן, לגנותו. שרוצ-ם מישטר אותו של

ל להידמות התחיל האנטי־סיבייטי המיבצע
אופייני. סובייטי בצעמ

ה זה, לנושא שהוקדשה הכנסת, ישיבת
 העליון, הסובייט לישיבת להידמות תחילה

 ברגע ושנמנע הלאומי ההימנון שירת עם
 קימה. כדי תוך פה־אחד, והצבעה האחרון)

ח״כ :שניים דוקא המצב את הצילו
 את הפר הסיבייטי' שנאומו וילנר, מאיר

הסו האיפי בעלת האנטי־סיבייטית האחדות
 לעשות שרצה תמיר, שמואל וח״כ בייטי,

 לשערורייה וגרם מ־עניין מפלגתי הון קצת
 פרלמנט שזהו דווקא שהוכיחה מכוערת,
דמוקרטי.

ד עגומה התמונה היתד, בחיץ ו  היו יותר. ע
 איויברסיטת לאכסורדים: שהגיעו מיסדות

זמ לעצמה, קוראת שהיא הכריזה תל־אביב
 עליית למען תל־אייב ״אוניברסיטת נית,

המ אחרים וגופים ברית־המיעצית״, ייודי
 ה־ המישטר ברוח דומות המצאות ציאו

סיבייטי,
ט פ ש מי ״ ״ ה ל לי  הריש־ התעמולה £־ ע

 בהתעק־ ,העיקרית הנקודה את החמיצה מית
 ב־ המישפט פתיחת לפני עוד מראש, שה

 מטוס, לחטוף נסיון כלל היה שלא לנינגארד,
עלילה״. ״מישפט הוא המישפט וכי

 לא אותו, שקבע מי מסוכן. קו זה היה
ל הסובייטים יצליחו שאם בחשבון לקח

ל ניסו אמנם שהיהידים העולם את שכנע
 לטיעון מתחת הבסיס יישמט מטוס׳ חטוף
כולו.

 וצידקת בלנינגארד, הנאשמים צידקת אולם
 אילו כלל נפגמת היתח לא לעזרתם, המסע
 היה הדבר מטוס. לחטוף ניסו שאמנם -הוכח

 מ־ להימלט הליהטת שאיפתם את מדגיש רק
 שאיפה — לישראל ולבוא ברית־המועצות

ה הוא הסובייטי המישטר על־ידי שסיכולה
 לעמוד צריך שהיה האמיתי המוסרי עניין

הישראלי. המסע במרכז
ה האותנטי החלק אתם ״איפה

 שביתת־ היה ללב, שנגע והיחיד במסע, יחידי
 ברית־המועצות אסירי של הממושכת הרעב

 של שירתה המערבי. הכותל ליד לשעבר
 הועברה בקור, הרועדת זו, קטנה קבוצה
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