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לה ול־־י לה ל־י אלף

 בחינת כיום כבר הוא חושי של כוחו
 כמה פי יגבר הוא אך לילה, אלף אגדות

בדרכו. להמשיך לאיש יניחו באם
 מוגבלים בלתי כספיים אמצעים לחושיזם

 תלוי יהיה לא והאיש יבוא ויום כמעט,
 כשלו, שלטון הארצי. המרכז מן בתקציבים

 כל את לספק יכול הראשית, הנמל בעיר
אוטאקרית. בדרך צרכיו
 חושי, לממלכת לה ול״י לה ל״י אלף
הכל. ייקנה ובכסף
 לאין אגרוף בעלי לחושיסטאן לה יש
 וסופרי־חצר צרכה ככל ומארגנים ספור

ב לקנות תוכל החסר ואת ואנשי־תרבות
 ועד הדגים בשוק הרוכל מן רחוק. לא יום

רחו־ לארצות עד והלאה העיריה לחבר

 ידידך, הם מי לי ״אמור
אתה״. •מי לך ואומר

 נאמני- הם מי לי אמור
ברור. יהיה והכל כנופייתך

 פ־ — לנאמנים וראשון
 אלוש, מיכאל קח־העיריה,

המור נגד ראש־המתפרעים
ספונ ״התפרצות באותה דים

 הודיע הדור אשר טאנית״,
 עוב־ כי בטרם־זמן, אודותיה

 את בכוח הרחיקו די־העיריה
 עבודתם ממקום המורדים
בעיריה.
 שם־ את ביישתם ״אתם

 אז צעק — פקידי־העיריה,״
אמר ״אתם — אלוש פקח
נ״ גנבים שכולנו תם

 ואף זאת אמר לא איש
או לזאת, הדומה משהו לא
של ראשו על כי נראה, לם

ה מדיו של כובע־הפקחים
עירוניים.
 היה. כך שהיה ומעשה
 ׳מזכיר שימש אלוש מיכאל

 אחת בטירה, העבודה לשכת
ב החשובות מעמדות־הכוח

 בתוקף החושיזם. של יותר
 אחראי אלוש היה זה, תפקידו

 פועלי- של שכרם לתשלום
 חדשים עולים בטירה, הדחק
ל יודעים אינם אשר כולם,
 להם מגיע וכמה מה עולם
עבודתם. עבור

 מפרו־ זה, ומשכר־רעב
א גנב העלובות. טות־הדחק

ב ושנים, חדשים משך לוש
לה הראויות ודבקות התמדה
שהצטברו סכומי־כסף ערצה׳

הדבר שנתגלה במידה —
בדרר ל״י. אלף של לסך —

כא העלתה, והחקירה נעצר,
המצ סכומים גניבת מור׳

לירה. לאלף טברים

מא לחדשיים נידון אלוש
 הגנוב הכסף ולהחזרת סר

 הוא בטירה. הלשכה לקופת
 מונה צאתו ועם בכלא, ישב
מ בעיריית־חיפה, פקח מייד

 המורדים, נגד שוט שם שמש
״ה ההתפרעויות של מארגנן

ספונטאניות״.
א כי ראש־העיר, ידע האם

 משוחררי פושע הוא לוש
כי כי שלא׳ משוכנעים אנו
ל לקבל מוכן חושי היה צד

וב ציבורי, במקום עבודה
עב שזהו אדם כזה, תפקיד

ז רו
רע,*ידיי• ודת ייי לי אמור

 להסתדרות ולא למפלגה ולא לו, נאמנותם
 ציבורי אופי בעל מוסד או גוף לאיזה ולא

כלשהו.
של שלוחות משתרעות חדרה עד מעכו

הלאה. הרתק ואף טונו,
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 אלה בפרסומים רצינית כה מכה סבלנו לא המפלגה פילוג ״מאז
 מרכז מאנשי אחד אמר לכך, בדומה או כך, — חושי,״ אבא על

 הסידרה פרסום על התגובה אודות הדיונים בעת לחבריו, ספא״י
 אף על זה, בכיוון להתפתח עלולים הדברים — ואכן הנוכחית.

אלה. טורים כותב של רצונו
 הקשה המכה כי
 ועלולה סבלה, אשר
 מפא״י, לסבול, עוד

אד הכרחית. אינה
ל מפא״י בידי רבא,
 למקור זו מכה הפוך
 אשר למערכה כוח,

ל עלולות תוצאותיה
מ מהפכניות היות
מש.
ד.כ־ זה היה לא כי
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ווילי עם הישראלי,

הוא. מפלגתו נגד הקם הכרך חופי איש עם חיפה, של סטארק
 ובארץ בחיפה המפלגה וחברי מפא״י מרכז חברי רבותי כי,
 ונשקו מחיתוליו, כבר זה יצא בחיקכם הגדל השעשועים ילד כולה,

נגדכם. וראשונה בראש מופנה החד
 מתחת הקרקע את אתם תשמיטו לא באם רבותי, חושי, אבא

 רבות. לא שנים תוך כולה, המדינה ועל עליכם, ישתלם לרגליו,
 דמעות. ישפכו מדי מאוחר היום, והשותקים

 מה במדינה, ואזרח אזרח כל שיידע וכדאי אתם, שתבינו וכדאי
חושיסטאן. היום כבר ומהי חושי, ומיהו

ר ק ב ס ה הג עד מ לנ

 לא אשר משלה, מבקרים יש לחושיסטאן : ראשונה נר,ודה
 הצורך. לעת בידו יסייעו שאף וחשש החושיזם נגד אצבע ינקפו

 להתרחש יכלו ממשלתי, במשרד בחיפה, שדווקא הוא מקרה האם
 היה לא ואיש כולו, המשרד על להתפשט שנים, משך

 ז בהן הרגיש לא המדינה מבקר ממשרד ואיש לעצרן
? שנגנבו האגדיים בסכומים נעשה מה מישהו יודע שמא או

 משטרה בחיפה לחושסיטאן :שתיים
 מחוז של השליט נגד תפעל לא אשר משלה,

 בעת לו תסייע אף שהיא ואפשר חיפה
הצורך.

 במדינה השלטת המפלגה מוכנה האמנם
 תעמוד היא כי חיפה, למשטרת להניח
 לאשר חוששים האינכם ? כפול פיקוח תחת
י אחד יום יקרה

 משלה מכס פקידי לחושיסטאן : שלוש
תרצה. אשר כל בנמל להעביר יכולה והיא
הרא היה חושי אבא כי הוא, מקרה האם
 ואף ברגר רב־מבריחים לעזרת שנזעק שון
 ״אל כי: משטרה קצין בפני להדגיש צורך ראה

פה.״ גדול כך כל שאתה תחשוב
? זה מצב עם להשלים האוצר שר הנכון
 לשלטון בחלקו נתון המכס יהיה האמנם
ממלכו־ למימון ישמש מקומיים, דוכסים

? תיהם
ע ב ר  ואילו משלה נמל לחושיסטאן : א

בנמליה. מפוקפק שלטון רק ישראל למדינת
 ללא שלטון מקיימת חושיסטאן : חמש

עוב רבבות בני מקצועיים באיגודים מצרים
 ירצה אם הכלכלה. של מפתח בנקודות דים,

ה מעבודה. ישבתו שלמים ענפים השליט,
 הנבחרים ראשיו כך עם להשלים מוכנים

? המקצועי האיגוד של

ש הוא אשר מיוחד, משרד לחושיסטאן
 על שהגן והוא חדרה עיריית ראש על הגן

 העין מן סמויים וחוטים הסעד תת־שר
ה ואחד לחושיסטאן. אלה משני מוליכים
 ראש־ על ההגנה לקרן הגדולים תורמים

 רודה לעצמו, גדול שליט הוא עירית־חדרה
 פחה ועתה בשעתו, לחופינו בדגת־הים

קרקע. דונמים אלפים אלפי על ונציב
 מפא״י, למשמעת עוד סריס אינם אלה וכל

 אף היום, ובבוא בלבד. עין למראית אלא
עין. למראית לא

לג להם להניח המפלגה מתכוונת האמנם
? מדי מאוחר יהא כי עד דול

המ את לחבוק זרועותיו השולח התמנון,
 מהקשות אחת בפני עתה עומד כולה, דינה

 מלחי- להשתחרר מפא״י התנסה בשעותיו.
 תקשור עליו, להגן תצא או המחניקה צתו

ז בגורלו גורלה

,חוש אבא או וופא״י

 רב ואנשיו חושי נגד ההאשמות חומר
 עליו לעבור מי אי שיוכל מכדי ורציני ד״א

חושי כבר עמד פעמים שלוש היום. לסדר

 חזר, פעמים ושלוש ציבורי חיסול בפני
מפלגתו. רצון אף על

פני וועדה החליטה שנים עשרות לפני
 חושי כי המז־טבנקין, וועדת מפא״י, של מית
ציבורי. בתפקיד לשמש רשאי אינו

 שנית מחיפה נשלח שנים שמונה ולפני
 להח־ עתידו עמד מלחמת־השחרור ולאחר

 יהיה כי שקבע, והוא לכאן או לכאן רץ
מפלגתו. החלטת אף על ראש־עיר,

 ראש־ בחירת למנוע יוכל כי הוכיח, והוא
מפלגתו. כרצון עיר

 חיפה גבול. לנקודת החושיזם הגיע עתה
נב מצפוניו מלהכילו. עייפה מלהכילו, צרה
התב את להכיל כוח עצר לא הסיר כי עו,

כו הארץ על פושט והריח החושיסטי שיל
לה.

 על להגנה להחלץ אם הברירה מפא״י בידי
 כוחה כבא ושוב שוב להציגו חושי, אבא

 נחלתו את לתת ממקומו, לסלקו או בחיפה,
ממנו. הטוב לרעהו
 המלחמה די לב אומץ מפא״י תאזור אם

 היא תהיה בחיקה, שגדל האיש נגד הקשה
 סביב תרכז לבבות, תמשוך וסמל, דוגמה
 בטהור הרוצים הכוחות מיטב את עצמה

 תנצח בקרב׳ נזקים תסבול אם ואף המחנה.
במלחמה. ספק בלי

 ב־ המוכתב לקו מפא״י תיכנע אם אולם
ההת לעומתה בהכרח תופנה עיר־־הנמל,

וה הגלוי האגרוף לשלטון הגוברת נגדות
 כל עם היא •תיפגע ומימלא הנסתר חשבון
בחושיזם. פגיעה

 עוד חושי נגד ההאשמות חומר
 את יוטנוע יהיה אפשר ואי הוא רב

 להפעיל יוחלט אם אלא פרסומו,
 ותועלתם וודאי שנזקם אמצעים

מפוקפקת.
 עוד הדגש קווי : ברורה התמונה

 מפא-י מרכז כידי לחזקה. יובאו
ב הקשה זו תהיה אם הברירה,

מחודש. כוח מקור או מכות

 הרחק שלטונו קורי את לפרוש כדי החושיזם נוקט אמצעים באילו
 הקרוב בעבר נקט אמצעים באילו ? הגיאוגרפיים לגבולותיו מעבר

 יפורסמו מקפיאות־דם פרשיות אודות ומוסווים גנוזים פרטים - ? והרחוק
הישראלי. פרון סביבו שהקים המשטר של דמותו על הגילויים חידוש עם

ל חושי אנשי כ
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