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הקיצו השמאלית הקבוצה ביפו. רק להפגין
 משלה. הפגנה ערכה לא מצפן׳ הקטנה נית
 בהפגנתה. אותה לשתף מרק״ח ביקשה היא

 להצטרף מצפן לאנשי הציעה סירבה, רק״ח
 סיממו־ עם תופיעו ״אם כבודדים. להפגנה

 אנשי איימו בכוח!״ ותפוזרו תוכו תיכם,
מצפן. אנשי על רק״ח

שד לכיוון שצעדה להפגנה להצטרף ליחו
קרן־קיימת. רות

ה התחדשו ההפגנה, פיזור במקום שם,
 כוסו אף מצפן מאנשי אחד של ופניו קטטות

 המחנות כל מהפכני נבהלו אז רק בדם.
המשטרה. לידי חזרה המצב על והשליטה

ל קומוגיסט■ א ר ש ־ י ו  התאחד
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ל״מצפן״

 סיסמאות, בלי באו נרתעו, מצפן נשי *ן
 הקרב רבים• אדומים דגלים עם אבל

 כש- מילולי, קרב היה הקבוצות שתי בין
זו. את זו להשתיק מקהלות מארגנות שתיהן

מן מן מז ם נוחלים לז  אבל ניצחון, הפועלי
שית התוצאה ארעי. הוא ניצחונם  של הממ

שרין, הצלחה איננה מלחמותיהם  אלא במי
הולכת המתרחבת הפועלים, של התאחרותם  ו

. הפסק בלי . .
 בכיכר שהחלה מק״י בהפגנת הוכח זה

 להגיע הצליחו מצפן מאנשי כמה דיזנגוף.
 אל הסתננו הם ביפו. רק״ח מהפגנת אליה

 אדומים כשדגלים מק״י, אנשי שורות בין
 החלו מק״י, מפגיני בהם כשהבחינו בידיהם.
שורו מתוך לסלקם כדי בכוח אותם לתקוף
 הפכו אדומים דגלים הונפו, אגרופים תיהם•

 אנשי ״אלה כולם. את היבו כולם לאלות,
שבל לקהל, מק״י מפגיני הסבירו אל־פתח,״

 ארץ־ישראל אנשי של קטנה קבוצה בו טה
המרכז השלמת לאו קהל ואמנם, החופשי. ו

 את להכות מק״י לאנשי לסייע מיהר זה מני
מצפן. אנשי

 קרבות
מגע

ה ההתכתשויות כי היה נידמה רגע ^
התפר השוטרים לפצועים. יגרמו אלימות /
 לצד מצפן אנשי את לדחוף והחלו בשטח סו

 מגע קרבות למנוע כדי הכיכר, של השני
הצ מסתננים מספר אולם מק״י. אנשי עם

ח ן■*  ישראל על אימים מהלכת רעה ו
ה כל הקומוניזם. של הרעה הרוח — (

 אחת יד עשו בישראל הקומוניסטיות מפלגות
 הרעה הרוח על חרמה עד למלחמת־מיצווה

מצפן. וקבוצת ורק״ח מק״י הזאת,
 חיברו ואנגלם שמארכס אחרי שנים 121

 לו היתד, שלהם, הקומוניסטי המאניפטט את
 בעולם אחת במדינה רק אקטואלית משמעות

 היחידה המדינה זו היתר, ישראל. במדינת —
 במאי, האחד בחג לקומוניסטים הרביצו בה
 את והקיזו באלות ראשיהם על חבטו בה

 מארכם של לתיאוריה שבניגוד אלא דמם.
 המשטרה הבורגנות, זאת עשו לא ואנגלם,

 לקומוניסטים שהרביץ מי הראדיקאלים. או
 המאני־ קיבל כך עצמם. הקומוניסטים היו

בישר 1969 במאי באחד הקומוניסטי, פסט
 ישראל קומוניסטי — חדשה משמעות אל,

פוע אחוות תוך לזה זה והרביצו התאחדו,
ה המאניפסט את הגשימו הם עליזה. לים

למעשה. הלכה קומוניסטי
״תפוזרו
בכוח!״

 היחידים, הפועלים לוחמים חילה ך*
שת פועלי אחר־כך £ | אחר אחד, בית־חרו

•אחד עבודה ענף פועלי בן . .

 מכל פועלים לחמו בישראל במאי באחד
 זו בתל־אביב. נערכו הפגנות שתי הענפים.

 של הבורגנות נגד להפגין שיצאה מק״י, של
לה שהותר רק״ח, של וזו דיזנגוף; רחוב

התכתשות הווה
סטים מוני  באגרופים נאבקים מצפן ואנשי קו

 במאי האחד בהפגנת האדום, הדגל סביב
ף, ברחוב הורה. כמחול נראה כשמאבקם דיזנגו

ש ואנגלס. מארכם של חזונם התגשם כך
מוניסטים אמרו: ה החלק למעשה הם הקו
תר תקיף ה בכל הפועלים מפלגות של ביו

אפי קדימה. ללכת תמיד הממריצים ארצות,
ב קדימה הדרך את לפלס יצטרכו אם לו

אחרים. קומוניסטים הכאת
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