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 אגן! ־ וחוקר קנר, יעקב הצפונית, הנפה מפקד :רשמה המשטרה
 הצירות בנין לפני המעשה על דעות מחליפים שקמוני, מנשה הפשעים

ז׳דאנוב תמונת ליד הקרקע, כקומת הנזקים - המפוצץ הכנין י: למטה

 הסובייטי, הציר של אשתו הפיצוץ: אחרי שעות ארבע
 במגן־דוד׳אדום. הטיפול אחיי הכיתה חוזרת ירשוכה, קלאודיה

בת״א הסובייטית הצירות של פרטי שומר ידי על נפתח השער
 אשר לביתה מסוימת ציבורית אישיות חזרה חודש, לפני הערבים, באחד

 שם ביפו, במדרגות האיש בעלות בתל־אביב. הסובייטית הצירות בנין מאחורי
 הגג, על אותו תפס אחריו, עקב הוא לפניו. שעלה חשוד צעיר של לתנועותיו לב

״צרכי את לעשות ״באתי הצטחק. רק הצעיר אך כגנב. אותו האשים אמר. !
 להימנע האיש את ביקשה :מהירה בצורה הגיבה וו למשטרה. נמסר הצעיר
דבר. שמע לא מאז זה. נושא על מדיבורים

 חור :היו התוצאות צרכיו״. את ״עשה שהצעיר דומה המשך. שמע השבוע
שלו. בדירתו מנופצים חלונות הסובייטית, הצירות בבדן גדול

תרבותית, מדינה בשום כולו. בעולם נשמע ההד האמיתיים. הפצועים
 הגורל ציר. של בגופו לפגוע כזה נסיון עוד נעשה לא יעילה, משטרה קיימת בה

 אך אשתו. או הציי של חייו קיפוח כגון יותר, חמורה למדינה'תוצאה חסך
פניה. את להשחיר הספיקו הרוסיים הפצועים שלושה

 בתחום היהודים מיליוני ושלושה — המדינה כמובן, הם, העיקריים הפצועים
 עלול הדבר אך תל־אביב. רוטשילד, בשדרות גיבור להיות קל ברית־המועצות.

בלנינגראד. בורשה, בבודפשט, סטאלין בשדרות יהודי בעיני לגמרי אחרת להיראות
האחרונים, החדשים בשלושה עכור בגל במדינה שגברו מעשי־הטרור, ככל

 — הזדעזעה לא הסובייטית הממשלה לחלוטין. חסר־תכלית זה מעשה גם היה
 היה העולם, כלפי כהפגנה זה. חדש אנטי־ציוני נימוק על ששמחה ספק אין להיפך,

 לבין מדוכא עם בין היחסים מאשר אחרת נראים עמים בין היחסים — ערך חסר
זר. שלטון

ספק. בלי הצליח עצמם, בעיני חשובים להיות צעירים חבורת של כנסיון
המשטרה. על כמובן, רובצת, האמיתית האשמה לפחית. יעילות, אי

 והצתה. פיצוץ מעשי־טרור, מתריסר למעלה בתיקיה רשמה שנה רבע משך
 איש אף הביאה לא מהם, אחד גם למנוע ידעה לא היא אך זהים, היו המבצעים

 יותר קל כך משוס שדוקא במדינה, ביוחי הבולטת במטרה זו פגיעה לדין. אחד
מחרידה. אי־יעילות לפחות, מבליטה, אחרת, מטרה כל על מאשר עליה להגן

 להתפרש זו אי־יעילות עלולה זרים, משקיפים ובעיני פשוטים, אנשים בעיני
 נמנית זה מסוג מעשי־טרור מניעת כי חושבת אינה שמשטרת־ישראל :אחרת גם
יותר. החשובים תפקידיה עם
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