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יהודית? והגנה הליגה מנהיג שו לארץ הסרוב בואו משמעות מה

ממבור גינאו ויגא׳סקווניק יעקב ליגא■
 דתיים להיות חייבים צח״ל חיילי •

כולם.
 זה אלים. מלחמתי ספר הוא התנ׳׳ב •

 להיפך, ? באלימות רע מה בסדר. דווקא
ול לכוח החינוך את די מדגישים איננו

 בנו יתנקם, זה חבל. וזה שבתנ״ב. אלימות
מיליטריס היא התורה דבר• של בסופו

זו. נקודה להדגיש ויש טית,
 ה־ כל את מהארץ לזרוק צריכים •

 הם כאן. מיותרים הם וההיפים. ביטניקים
 וייתכן אחרים, וסמים חשיש מביאים רק

מרגלים. אפילו שהם
 לא תופעות נגד להפגין צורך יש #

נגד להפגין צורך יש למשל, כרגע, רצויות.

 הם המנהיג. של בואו לקראת הקרקע את
 בשיתוף ראשוני, פעולה גרעין את הקימו

הראשו פעולתם בית״ר. ואוהדי חברי עם
 מאוד ברורה בשפה הבהירה בפומבי נה
 ובינתיים אבנים, אגרופנים, של שפה —

ל יש למה — ואקדחים סכינים לא עוד
לצפות. מתנגדיהם
 לפני שלהם, הפגנת־הנגד היתד, הפעולה

ה נגד — הכנסת מול שבועות, שלושה
 הגבול משמר מעשי על שהתריעו מפגינים

 המדינה, קום מאז בארץ לראשונה בעזה.
ב פוליטית אלימות אלו, אנשים הפעילו,

 ב־ מתנגדיהם פיות את לסתום ניסו ארץ,
באבנים פוליטי ויכוח להכריע אגרופנים,

 היהודים רדיפות על כתגובה זאת אמריקה.
 כה־ הרב מנהיגם, מתכונן עתה, ברוסיה.

לישראל. להגיע נא,
 ל־ דוכן כאן לפתוח מתכונן אינו והוא
וימפי. מימכר
 כרודהאיום היה נוסף מבשר־רעות אות

 שונים במקומות השבוע שהופץ האנונימי
 שלא למרות תשקיף). מדור (ראה בארץ

הליגה. לאנשי אותו מייחסים חתום, היה
 סניף
בישראל

 שהגיעו הליגה חברי מכין ניים *•ץ
ה־ עסקו וסקורגיק, סמבור ארצה, כבר

הסער ות1פדו
שה הכתבות בגלל פוסט, ג׳רוסלם העיתון

 שהגיעו מרוסיה העולים על פירסם עיתון
לשם. חזרה לרדת ורוצים לארץ
בל חדשים עולים עם להתנהג צריך •

 יש מרגלים? הם אולי בזהירות. מוכרים תי
הביטחו הבדיקות בכל אותם לבדוק צורך
תעודות. להם שנותנים לפני ניות,

 ימני־קיצוני־מיליטריסטי־ רעיונות גיבוב
 של הזיותיו פרי כלל היה לא זה מיסטי

 חולה- של לא אף המום־סמים, נטור־קרתא
 השמיעו אלו דיעותיהם את מסוכן. רוח
 מיכאל :למהדרין נורמלים צעירים שני

 אמריקאים יהודים סקורניק, ויעקב סמבור
 מסויי־ בשליחות ארצה לאחרונה שהגיעו

יהו להגנה הליגה בשליחות — מאוד מת
דית.

כהנא הרבש־ למה לבאות. אימתני אות בכך היה

 הלוך- חלפו הם :שונה פעילות בסוג שבוע
 מעין־מדים לבושים דיזנגוף, על־פני וחזור

 ה- זרוע כשעל זית, בצבע חצי־צבאיים
 ברט ראשם ועל סימלם, מתנוסס בטלדרס

 והתרימו — סמל אותו עם הוא גם שחור,
ה של הסניף פתיחת למען עוברי־אורח

 ל״י וחצי שלוש תמורת בישראל. ליגה
 כחול־לבן עיגול — הליגה סמל את מכרו

ל הליגה באנגלית המילים מגן־דויד, ובו
לעו הליגה: של וסיסמתה — יהודית הגנה

עוד. לא לם

 שני טענו הזה, העולם כתב עם בשיחה
 פרשו הם למעשה כי המזוקנים הצעירים
 זאת, התורה. להגנת ליגה ויסדו מהליגה,

 בניין ליד אומללמה הפגנת־נגד אותה בגלל
ביהודים,׳׳ יילחמו שיהודים ״אסור הכנסת.

דישראל באות
 יגיעו כאשר הזאת, בארץ להתרחש עתיד

בפעולה. ויפתחו האחרים חבריהם
 הדברים :רחוק לעתיד תחזית אינה זו

 עם — מאוד מהר בעתיד להתרחש יתחילו
 מאיר הרב הליגה, מנהיג של לארץ עלייתו

המפורסם. כהנא
 אלימות
פוליטית

 מניו־יורק הגיעו הליגה של ליחים
\§ מכינים החלו מספר, שבועות לפני /
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 כרוז־איום
אנונימי

שי למדו בניו־יורק ה״ליגה״ כרי
החולי נגד במלחמתם אלו טות־ויכוח ן ו

 זו יהודים. שתקפו בעירם הכושים גאנים
 אלא הליגה. לייסוד הסיבה בעצם היתד, גם

 הזה, הקיצוני הימני הגוף התפתח שמאז
 ובכוח, בדת חסרת־פשרות אמונה המשלב

ב רוסיים בנציגים — חדשה למלחמה

 גובים הם כן אם מדוע השניים. הסבירו
 כביכול, פרשו שממנה הליגה, עבור כספים

 בפיהם היה לא לזר, תורתה? את ומפיצים
משכנע. הסבר

ה בהסברים. צורך גם היה שלא אלא
 זה אם בין לפרשנות. זקוקים אינם דברים
 זה אם בין התורה, ובהפצת כספים איסוף

 בהפצת זה אם ובין אלימות, בהפגנות
מצטר הקיר על האותות — כרוזי־איום

 באות פלוגות־הסער :ברורה לתמונה פים
לישראל.
שמח. כאן להיות יתחיל תגענה, וכשהן

במדינה
המרחב

ר ער*ק פ ס  ו מ
פיו פצה

 רם־ העריק שיינה, יאן (אלוף) מיור־גנרל
ה מהגוש אי־פעם שנמלט ביותר המעלה

 סוף־ אלה בימים פתח למערב, קומוניסטי
 מטעם הבום שהיה שיינה, פיו. את סוף

 ההגנה במיניסטריון הקומוניסטית המפלגה
 יותר בכיר במעמד למעשה ובכך הצ׳כי,

 .1968ב־ למערב נמלט עצמו, משר־ההגנה
בפומבי. לראשונה פיו פצה עתה,

בין כרושצ׳וב. לסילוק תרם נאצר
 נסיעתו לפני ביקש, כרושצ׳וב תגליותיו:

 לאשר מהפוליסביורו ,1964ב־ למצריים
 לנאצר. ברית־הסועצות גיבור אות הענקת

 לכן קודם שנה שכעשרים הפוליטביורו,
 גרישה הסובייטי לאזרח זה אות העניק
הקו אוייב לנאצר להעניקו סירב פייגין,

 למצריים לצאת נאלץ כרושצ׳וב מוניסטים.
 על האות את לנאצר הבטיח ריקות, בידיים

עוב בפני מוסקבה את העמיד עצמו, דעת
מתנג אך לנאצר, הוענק האות מוגמרת. דה
ב ביעילות השתמשו כרושצ׳וב של דיו

 סילוקו תהליך את לקדם כדי זו תקרית
מהשלטון.

 אך משעשע, פחות כקרמלין. הלם
שיי של אחר גילוי היה משמעותי^ יותר

 הדו״חות סמר על בקרמלין, ציפו לפיו נה,
מצ לניצחון באיזור, הרוסיים היועצים של
 שיינה, לדברי ישראל. על ומוחץ קל רי

 המלחמה, לקחי בניתוח אישית שהשתתף
 נצ־ בעקבות הלם, הסובייטית הצמרת חטפה

ש כפי מיותר, הלם זד, היה ישראל. חון
 איפש־ המוחצת המפלה כי העתיד, הוכיח

ב יותר עמוק הסובייטית החדירה את רה
מרחב.

 בקרב התנגדות על לספר יודע נם שיינה
 למדיניות הקומוניסטים מהמנהיגים חלק

ניצ לדבריו, מוסקבה. של המזרח־תיכונית
ב במוסקבה, פרו־ישראליות קבוצות לו

 כדי הישראלי, הניצחון את ובוורשה, פרג
 בעקבות הרשמית. מדיניות־החוץ את לנגח

ש בכירים פולניים גנרלים כמה סולקו זה
 האנטישמי המסע נפתח ואז בישראל, צידדו
בפולץ. הגדול

 להיות צריך ישראל. לטובת לנצל
 של מילה כל כי להנץ, לא כדי תמים
 על־ידי בושלה לפירסום, שנמסרה שיינה

 למטרה ונועדה המערביים, שירותי־הביון
סי למצוא קשה זאת, עם יחד מסויימת.

ב לדבריו להאמין שלא מדוע סבירה בה
 כוחות הימצאות של זו, מסויימת נקודה

ה במרחב השלטון בצמרת פרו־ישראליים
ישר של מדיניות־החוץ למעצבי קומוניסטי.

 הקרמלץ כי נוספת, תזכורת בכך יש אל,
 את לנצל מקום ויש אחת, מיקשה איננו
ישראל. לטובת בתוכו הכוחות מאבק

אישים
עזר

שגה דעתו מ
 לפיה צד,״ל, ממטכ׳׳ל ההוראה יצאה רק
ב הצהרות להשמיע מיל. אלופי על נאסר

ה שר הכריז וכבר — ביטחוניים נושאים
 וייצמן, עזר (מיל.) אלוף לשעבר, תחבורה

 אינו הרוסי ״הטייס כי עיתונאי, בראיון
 שהוא העובדה מפני רק רגיל, בלתי שד

 היה כי חושב, אני בברית־ו;מועצות* נולד
 הסייסים עם מגע לנתק גדול משגה זה

 הראשון הקרב אחרי מייד בתעלה הרוסיים
 בקו ממשיכים היינו שאם יתכן איתם.
 עוב־ לקבוע בידינו עולה היה יותר, תקיף
דות.״

 נשימה, באותה לפתוח. אכל לסגור,
 ב־ ,ד,מלחמה אחרי מיד כי גם ויצמן סיפר
 — אחרים אלופים ושני הוא הציעו ,1967

 בלי אפילו ומיד. סואץ, תעלת את לפתוח
 הוא — היום אולם בה. ישראלי שייט זכות
להו לישראל שאסור מאמין דעתו, שינה

הס תמורת אלא הידיים, מן כזה קלף ציא
 ״תגידו אמת. שלום של בכיוון כולל דר
 ל־ שלו מכר הגיב שתגידו,׳׳ מה עזר על

מש הוא אם אפילו ״אבל דבריו, מישמע
 לפחות הוא — מעלות 180ב־ דעתו את נה

תמיד.״ כנד,

1746 הזח 0העו?4.


