
במדינה
אזרחי□

נ■1וצי נוצר■ •הודי,
 כאליץ אלכסנדר משורר-המחאה

 רדיו של סנין? לפתיחת פועל
בישראל החופשית אירופה

— ציוני אני היהודי. הלאום בן ״אני
 אלכסנדר עצמו מגדיר כך הנצרות.״ :ודתי

 זתסריטאי, מלחין מחזאי, משורר, גאליץ,
 אנשי־הרוח במילחמת החיה הרוח שהיה

 מברית־ גודש ואשר הסובייטי, במישטר
שנתיים. לפני המועצות

 גא- אלכסנדר ברכבת. התנקשויות
קצר. לביקור לארץ, אלה ביימים הגיע ליץ

בקונ יופיע הוא שירתו אוהדי לפני *
 מטרתו אך הארץ, ברחבי אחדים צרטים

במג לפתוח היא הביקור של העיקרית
 ישראליים, ממשלתיים גורמים עם עים

החופ אירופה רדיו של סניף הקמת בדבר
בארץ. שית

 למעשה הוא החופשית, אירופה רדיו
 משדר הוא אנטי־סובייטי. תעמולה מכשיר
 הסלא־ המדינות של השפות בכל כמעט
האמ סוכנות־הביון בכספי וממומן ביות,

 אם מדיניותו. את גם המכוונת ריקאית,
 שהוא דבר גאליץ, של תוכניתו תתממש

 ישראל תירתם הדעת, על מתקבל בלתי
הסי.איי.אי. של התעמולה למרכבת

 מברית-המועצות כשגורש ,1974 מאז י
סולדניצין, אלכסנדר הרוסי הסופר עם יחד
בגרמניה. בעיקר גאליץ אלכסנדר פעל
 ב־ הקומוניסטי המשטר נגד מילחמתו את

 המגע בעיקבות זנח לא ברית־המועצות
כמנהל־התוב־ שימש תחילה המערב. עם

המש תחנת־רדיו ליברטי, ברדיו ניות
 למסד־ שמעבר לארצות מגרמניה דרת

הברזל.
בדמו,״ הוא ״׳שהקולנוע כאיש־קולנוע,

 גאליץ הקים פעם, עצמו את שהגדיר כפי
 ברית־ נמלטי הקולנוע אנשי ״איגוד את

ה המוציא־לאור של בעזרתו המועצות.״
י

וי

גאליץ שדרן
ציוני נוצרי

ב־ האיגוד מפיק שפרינגר, אכסל גרמני,
ישול שבו הראשון, סירטו את אלה ימים 4

 ב־ להקרנה שנאסרו מסרטים קטעים בו
למערב. משם והוברחו ברית־המועצות

 באירופה האנטי־סובייטית פעילותו את
 ״בתחילת ק־ג־ב. אנשי לדבריו, מלווים,

 פעם פעמיים. בחיי להתנקש ניסו 1976
 המהירה ברכבת אחרת ופעם באוסלו אחת

באח ״גם גאליץ. סיפר לפאריס,״ ממינכן
 לקטטות, ק־ג־ב אנשי אותי משכו רונה

 הצמודה נוכחותם את להדגיש במטרה
 לנסות כדי ואולי אותי להפחיד אלי,

בי.״ לפגוע
 גאליץ אלכסנדר שהתנצר. היהודי'

כשהח בפרובוקציות. מורגל (גינצבורג) ״
 קבוצת עם יחד אחדות, שנים לפני ליט

בברית- אחרים יהודים אינטלקטואלים
)40 בעמוד (המשך

 באפשרויות משגעת עיר אילת
 ועד כוכבים משבי מלונות - שלה

 לצרכיך בהתאם כוכבים בעה
ואפשרויותיך.

 חבילה תוכנית לכם מציעה ארקיע
 אירוח וחזור, הלוך טיסה הכוללת

 במחירים באילת טיול מלון, בבתי
 לסיורים והנחות במיוחד זולים

 ואופירה. קטריבה סנטה
הסקנדי את שאלו אילת. משגעת עיר

 בהמוניהם... אליה הבאים נבים
 לאילת! טוב-בואו להיות אוהבים
 במשרדי פרטים
 כל ואצל ארקיע
הנסיעות. סוכני

*רקיע
=] 1 ר* ־־:

משגעת
 ובקי..., כחול שקט ים אילת. משגעת עיר

 דייג מרהיבות. שקיעות פראי נוף 4*
 מימי תת מצפה וצלילה, סקי ושייט
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 בטרור המילחמה סודות
דן ירוא מאת:

רי ר דן, או פ סו ן, לענייני ה חו ט ה בי ת שנים במשך הי כו רו ה בין א ל  שהתנגדו א
ת ניו די מ חון ל ט בי ת ה שמי ר ח ה ת מ ת פעם לא ו ר קו פה בי ה על חרי הג הנ ת ה ני די מ  ה

ה בשל לי ד ח מי מ חו ת ה ב מ חי ל ה בספרו בטרור. ה א ז שף הו ת חו ת א דו ה סו מ ח ל מי  ה
ר בטרור א ת מ ת ו שלון א שראלי הכי ה הי מ ח ל מי א הספר זו. ב  מעקב פרי הו

אי תונ רי שנים במשך עי ח ק א ב א מ אי ה ש ח ר ארגוני בין ה ם הטרו שראל. הערבי וי

ת״א. 2 צ׳לנוב גד, סוכנות :הפצת
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