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חנו1  העובד פולני, מיבטא בעל מגושם, פועל קרא כרוסיה;״ נמצאים לא נ

> / חיפה. מיפרץ ממיפעלי באחד 4/
בברית התקיימה אומנם אסיפר, אותר, כי לחשוב היה אפשר זו, ביניים קריאת לולא

 בשיא סטאלין, של הטירוריסטית הדיקטאטורה ראשית בימי העשרים, שנות של ך,מועצות
 המפלגה מזכיר עמד בחיפה מפא״י בית במת על טרוצקי. ליאון חברו־למפלגה, נגד מאבקו

 המפלגה, של ובמוניות בטנדרים למקום שהובאו פועלים, 700כ־ ישבו באולם אלמוגי. יוסף
 הזדעזעות של ספונטאנית הפגנה המטרה: העבודה. במקומות הפועלים ועדי את לייצג כדי

הממשלה. מראשות לפרוש חלילה עשוי בן־גוריון שדויד הרעיון מן פועלית
 פנטאסטית חנופה של האופיינית התערובת היתד, ותיק פועל אותו את שזיעזע מה

באסיפה. כזה סיגנון נשמע לא מעולם יריביו. נגד הגלויות הלינץ׳ ודרישות למנהיג,
 בכוח להוציא מראש דאגו מאורגנים, בריונים באלם פשטו פאשיסטית, באסיפה כמו

 רק כאן רוצים ״אנחנו לנזרחב. הפועלי העתון סופר סולק השאר בין זרים. משקיפים
חושיסטן. של פלוגת־הטירור הפועל, מפלוגות גברתן בריון נבח אוהדים,״ עתונאים
 ״בן־גוריון לסדר־היום• החברים ניגשו אוהדים, לא ממשקיפיב האווירה שטוהרה אחרי

 אחד, חנפן קרא המדינה־״ את שיצר האיש ישראל, עם של הבכור הבן רבנו, משד, הוא
 יכולים ״אנו המזכיר. בזכרון תירשם שזהותו לוודא כדי אלמוגי, לעבר פזילה תוך

 ישאר!״ בן־גוריון ״רק שני, הוסיף ספיר,״ ופנחס מאיר גולדה אשכול, לוי על לוותר
אקדחים!״ של לדו־קרב אותו קוראים היו הקודם ״בדור בלבון: שפטים לעשות קרא אחר

 הראשי. הסולן היה עצמו הוא המתרפסת. המקהלה על אמונה ביד ניצח מפא״י מזכיר
 לשדה ילך בן־גוריון ודויד האיום הדבר יקום אם לו יקרה מה לעם בישר לוהטות במלים
 המזכיר אמר יריביו, ואילו ביבבה. כמעט הכריז, בסכנה!״ יהיה השלישי ״הבית בוקר.

 והורסים הצבא את משפילים הם צד,״ל. של בגבו סכין נועצים הם במדינה. בוגדים הם
קטן. צעד רק היה הקיר אל להעמידם לדרישה עד מכאן חייליו. מוראל את

 הקרבה־ על הרי המנהיג, יריבי של מותם על לא עדיין אם מוות. על דובר ואומנם,
 רעב לשבות נשבעו המפלגה מוזתיקי 15 נאומו: בשיא אלמוגי, גילה חסידיו. של עצמית

האומה. הנהגת את ינטוש בן־גוריון אם מידת, עד
 אלפי ברוח החלטה קיבלה היא זו: אפשרות למנוע כדי הכל את עשתה האסיפה

 ״בצידקת הסתייגות ללא אמון להביע ומוסוליני: סטאלין בתקופת זה מסוג החלטות
 בן־גוריון. של אחרת או זו בדרישה עניינית, תמיכה זאת היתד, לא בן־גוריון״. של דרכו
יחיד. מנהיג בפני טוטאליטארית מפלגה של מוחלטת התבטלות זאת היתר,

* + -*•
מחיפה הגורס

 מזכיר" אירגן ימים שבוע משך דופן. יוצא׳ השבוע, היה, לא זה מחפיר **חזה
 דומות הפגנות לביים כדי וטירור סחיטה לחץ, של חסר־תקדים מסע המגושם מפא״י )3
 ממנו והמקבלים הארצי המנגנון מטעם הממונים הסניפים, מזכירי האישיות. פולחן של

 מתאימות החלטות לקבלת לדאוג — משרותיהם באבדן איום תוך — נדרשו משכורת,
סניפיהם. של

 וגם בן־גוריון שגם בדרשם הפוכות, החלות קיבלו סניפים כמה בכך. הצליח חלק רק
 החלטה שקיבלו יפו, סניף אנשי המזכיר. זעם ירד אלד, על בתפקידיהם. יישארו לבון

 החלטה על איומים, תוך הוחתמו, הם אלמוגי. של למשרדו בכוח כימעט נגררו כז&ת,
לבון. נגד כולה המנוסחת חדשה,

 עוזי הוכרח כך החלטות. זוייפו פשוט בלבון, תומך שהרוב מראש ברור שהיה במקום
 התנועה שהנהלת למרות אנטי־לבונית, החלטה לפרסם המושבים, תנועת מזכיר פיינרמן,

החלטה. כל עדיין קיבלה לא בכלל, התכנסה לא
 ראשי איימו מצרים, עולי התאחדות של תמיכה מיברק שפורסם אחרי אחרת: דוגמה

 אלמוני קול דעתם. על כזה מיברק שום נשלח ולא מאחר הכחשה לפרסם זו התאחדות
שלכם■״ ההתאחדות סוף יהיה זה הכחשה. שום תפרסמו ״אל טלפונית: הזהירם

 סניפים של ומכתבים מיברקים מאת אליה הגיעו כי בעתונים פירסמה מפא״י מזכירות
 ידיו במו שכתב בשעתו, סטאלין כמו החדש. האישיות פולחן ברוח כתובים וחברים,

 לפעם מפעם שהשמיע אך הסובייטית, באנציקלופדיה עצמו של הנלהבת הביוגראפיה את
 ביקש הוא זה. ממסע בן־גוריון גם הסתייג אישיותו, מפולחן להימנע פומבית דרישה

 ביתר המשיך אלמוגי עוזריו. את שיכנעד, לא דרישתו המיברקים. משלוח את להפסיק
^ '0 . ■<׳• המביש. במסע מרץ

 העוזרים ושאר דיין משר, פרס, שמעון נשכחו השבוע. לגיבור ,50 אלמוגי, יוסף הפך כך
 ביותר וד,דורסני הגס האיש לידי עברה היוזמה דמוקראטים. פני להעמיד פעם, מדי המנסים,

מחיפה• לגולם קרא החדש המהר״ל ביג׳י. בחצר
 גדל חושי, אבא של האישי חניכו אלמוגי, יוסף בארץ. יותר מתאים איש היה לא

 להפעיל למד ארוכות שנים משך החיפאית. הרודנות של האלים הגאנגסטריזם באווירת
 פולחן מילא החיפאי, במשטר פוליטיים. יריבים של עצמותיהם לשבירת הפועל פלוגות את

 גם היה אבא, של ימינו יד אלמוגי, יוסף ביותר. מרכזי תפקיד חושי אבא של האישיות
הבכיר. והבריון הגדול הכהן

 הימאים. מרד בימי שנים, תשע לפני אלמוגי ממעשי לראשונה הזדעזעה כולה הארץ
 בעצמם שהיו הפלמ״ח, של הפלי״ם אנשי העברי, הנוער בחירי עמדו המרד בראש

 את לחסל היה אפשר העבריים. יורדי־הים של והלאומ־ת המיקצועית הגאווה התגלמות
 ובלתי־מופרזות. מקצועיות היו השובתים תביעות שכל מאחר טובה, ברוח בנקל, השביתה

כולה. בארץ בנקל יישכח שלא לקח, השובתים את ללמד החליט אלמוגי יוסף אולם
 התנגשו חיפה ברחובות בקרבות־דמים, נכבשו האוניות הימאים. נגד המשטרה הופעלה כך

 ולבית־המשפט לבית־הסוהר נגררו שד,ימאים בעוד זועמים. המונים עם השלטון כוחות
 בעזרת השביתה, את להפר התחתון העולם לחלאת אלמוגי קרא לצבא, כטירונים וגוייסו
ומיתן. מקפריסין ימאים

 שנשבר אחרי זה. מניצחון היום עד החלימה לא הישראלית הימאות אך — ניצח אלמוגי
 והרפתקנים מבריחים לנוער. לקסום הימאים מיקצוע חדל במיקצוע, הגאווה של עמוד־השדרד,

שנשארו. הטובים המקציע אנשי אף על הצביון את קובעים לאוניות, חדרו הסוגים מכל
★ ★ ★

חושיסטאן של הל,לגס
............. *וו■־ ן***.■—**6*

 חושי. אבא של לסוסיו מרכבתו את לקשור כדאי כי אלמוגי סבר הימים אותם ף*
שי חו ״  השלטון. את לכבוש כדי הארצית לזירה מחיפה שיעבור מנהיג העולה, ככוח נראה !

 מפקד היה דיין משה נשק. עיסקות של הקטן הסוכן פרס, שמעון על עדיין שמע לא איש
 מלהיות רחוק והיה העצמאות במלחמת במיוחד הצטיין שלא קצין — בצר,״ל רבים מיני אחד

 בו קינאו המפלגות עסקני כולם. כבר ידעו זאת, לעומת חושי, אבא על לאומי. גיבור
בן־גוריון• דויד את לרשת ביותר ממשיים סיכויים כבעל נראה הוא אותו. ויראו

 לפרסם הזה העולם החל 1955 בשנת לחלומותיו. קץ ששמה מכה חושי על ירדה לפתע
 הגאנגאסטריזם שימות את הראשונה בפעם גילה חושי, של משטרו על גילויים סידרת

 מחושי הירפה ולא בארץ פשט חושיסטאן המושג האבהי. והחיוך הגנים מאחורי שהסתתרו
חושי של כנפיו קוצצו הזח, העולם מימצאי את המדינה מבקר אישר כאשר היום• עד

 ממשלת ראש פעם להיות יומרותיו אך חיפה, עיריית ראש חושי נשאר המנגנון בכוח לנצח.
ן לטמיון. ירדו ישראל

 של חדש דור גידל מעולם, חושי את אהב שלא בן־גוריון, בארץ. עלו חדשים אדונים
החדשים. הכוכבים לעבר פוזל החל מחיפה, ד,קלגס אלמוגי, פוטנציאלים. רודנים

 היתה מפא״י ולכנסת. להסתדרות האחרונות הבחירות לפני באד, הגדולה ההזדמנות
 השחורה העבודה את שיבצע יומרות, חסר אך נמרץ אדם חיפשו הוותיקים עסקניה פסימית.

 על־ידי והצליח. אירגן ראה, בא, אלמוגי לשלטון. רציני מתחרה ליד,פך מבלי הבחירות, של
 האישיות פולחן בתוספת נידחות, בעיירות טירור — חושיסטאן בשיטות נרחב שימוש
 את הביא — ההסתדרות חברות על־ידי שסופק אדיר בתקציב ושימוש לזקן!״) כן (״הגידו

המפלגות. שאר מצד חמורות שגיאות של שורה על־ידי נעזר מזלו למרבית הקולות.
 הטוטאליטאריות ברוח שחונך מובהק כלי־שרת יוספטל, גיורא עלה הבחירות מן כתוצאה
 שביתת־נשק שהשתררה מכיוון התפנה. התפקיד הממשלה• אל מפא״י ממזכירות הגרמנית,

שקט. כוח־ביצוע טכני, מועמד הכל חיפשו ביג׳י, של החצר נערי לבין הוותיקים בין
 שקט צעיר, באיש־מנגנון הסובייטית הקומוניסטית המפלגה מנהיגי פעם בחרו דומה במצב

המפלגה. של הכללי המזכיר בתפקיד אותו ושמו סטאלין, יוסף בשם וחסר־יומרות
 את גילה לא שלמה שנה משך לשתוק. אלמוגי ידע סטאלין, כמו

 החדש״, ״אלמוגי על באהדה מדברים החלו מפא״י בצמרת שאיפותיו.
 עד הוזתיקים. מפי וללמוד השכלה לרכוש המבקש אינטליגנטי אדם

 אלמוגי אלא אינו החדש אלמוגי כי והוכיחה לבון פרשת שבאה
 של איש־האגרוף ערוך. אין עד יותר חשוב בתפקיד — הישן

הדיקטאטורה־בדרך. של לטירוריסט הפך חושיסטאן
 כאשר אך כל־מפלגתי. אובייקטיבי, מזכיר של פנים העמיד תחילה

 ולמסור לחבורתם לצרפו לו הבטיחו החצר ונערי ימי־הכרער, הגיעו
 יצא אלמוגי המסווה. הוסר עצמו, לבון פנחס של תפקידו את לו

 הצביון את מקבלת החלה ישראל במדינת והאווירה — -לפעולה
הכרך. חופי של המעיק

יגול, יונה הקבוצה איש ובראשם לבון, אוהדי האשימו השבוע
 הטי- מסע אלמוגי. פרשת רק יש בנמצא: פרשת־לבון אין שוב כי

 לבון, של ראשו לעריפת להביא שהחליט המפלגה, מזכיר של רור
 אלמוגי, נגד בבירור לפתוח דרש אף יגול עצמו. בפני נושא הפך

מכהונתו. לסילוקו להביא על־מנת
מד, חושיסטאן. כדין ישראל מדינת דין אין כי הוכיחה זו פרשה

אלמוגי
המזכיר? מזכיר מה


