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במרינה
טרור

ה ד ת עבו רי ב ע
 על לאחרונה הודיעה חדשה מחתרת

 מהסוג מחתרת אינה זו התארגנותה.
 על מלחמה הכריזה לא היא המקובל.
 לחולל מתכוננת אינה כלל הקיים, המשטר

 מלהידמות רחוקים ראשיה מהפכה. בארץ
הוליבוד. נוסח רומנטית מחתרת למנהיגי

 את שהפיל החדש, הטרור ארגון כי
 אוסף כנראה, הוא, טבריה, על חיתתו

 המכסה האבק את שהורידו פסיכופאטים, של
 ״עבודה הסיסמה את שנה ארבעים מזה

 מלווה למאבק לצאת החליטו הם עברית״.
ה הפועלים 500 של לנישולם טרור פעולות
לחמם. את בטבריה המוצאים ערביים
 מוצאת היתד, הפרועה שההסתה יתכן

 אילמלא רבים, טבריינים של בליבם הד
 לשתק עשוי הערבים של שנישולם העובדה

 ולהחריף זו, בעיר גדולים מפעלים כמה
עובדות. בידיים המחסור את

 מפעל כמעט אין ערכית. עבודה
 ערביים, פועלים מעסיק שאינו בטבריה אחד

ה מהכפרים לטבריה מגיע הגדול שחלקם
 בעיקר רבים, עבודה במקומות סמוכים.

ה מהווים חומרי־בניין, לייצור במפעלים
ובמקו הפועלים, מכלל ניכר אחוז ערבים

רוב. גם מסוימים מות
 ובלטות בלוקים ליצור הגדול במפעל

 מהם פועלים, 35 מועסקים טבריה במרכז
ערבים. 30

ל ברצינות מתייחם איש אין כן על

(ימין) אידרי קבלן
— צרות רוצה ״לא

שאיי האנטי־ערבית, המחתרת של הכרזותיה
 לסלק כדי דראסטיים בצעדים לנקוט מה
 ולהמירם מהעיר הערביים הפועלים את

יאל והערבים במידה כי יהודים. בפועלים
 שלהם, העבודה מקומות את לנטוש צו

ה עובדות, בידיים המחסור להחריף עשוי
הקיץ. בחודשי בעיקר מורגש

ב ת כ ם. מ  הפסיכו־ קומץ אבל איו
 האנטי־ערבית המחתרת את שיסד פאטים

 כלכליים. חישובים ידי על מודרך אינו
 ראשי של השיכלית רמתם אם ספק יש

 לתפוש כדי מספיקה הילדותית המחתרת
ל הצפויה הכלכלית השואה ממדי את

הער הפועלים יעזבו אומנם אם טבריה,
העיר. את בים

 על-ידי כנראה, מודרכים, המחתרת אנשי
ל נורמאלי לאדם שקשה אחרים, שיקולים

 במידה מקשה זו עובדה קנקנם. על תהות
 עדיין המתקשה המשטרה, עבודת על רבה

הטרורי האירגון של עקבותיו את לגלות
סטי.

 נמצאים טבריה־צפת נפת חוקרי בידי
 המחתרת. על־ידי החתומים מכתבי־איום שני

 בנין קבלני שני אל נשלחו המכתבים
ה אידרי, ואלברט שושן אליהו מטבריה,
האל כתב ערביים. פועלים כמה מעסיקים

ילדותי: ובסיגנון גרוע בכתב־יד מוני
 ימים עשרה תוך כי בזה להודיעך ״הננו

 אם ערבי. פועל שום אצלך ימצא לא
 מצידנו חבלה פעולות ובלי בשקט תרצה
 בפועלים שלך הערבים הפועלים את החלף

יהודים.
 ואם מצידנו, מלא פיקוח עליך *קיים

ב שכתוב מה יקום לא זה תאריך אחרי
 גם לבעיות נוסף לך צפויות זה מכתב

ה חתום: ובציוד.״ בגוף כבדות אבידות
 רשם הדף בקצה האנטי־ערבית. מחתרת

 המזכיר האירגון, של הסמל את האלמוני
.3 האות את

 בקשו למשטרה, מיד פנו הקבלנים שני
ל התקשו החוקרים אולם התערבותה, את
 לתעלומה מפתח בהעדר רצינית חקירה נהל

כולה•
 לברר נסתר, השניים, את חקרה המשטרה

 בהצלחתם, צרה שעינו מתחרה להם אין אם
 לסחיטות מטרה להפכם זו בצורה והרוצה
ל מתקשים הקבלנים שני אולם נוספות.
זה. מסוג אפשרות הדעת על העלות

 שהמחתרת למרות כאש. עלה צריף
 משפחתם, ובבני בקבלנים לפגוע איימה
 בקרב דווקא פחד האיום מכתבי עוררו

 השבוע הסביר אצלם. שעובדים הערבים
ה אצל כטפסן העובד ),32( עוודה ראשד
מכתב על לי ״כשסיפרו שושן: קבלן

מה אותי יזרוק ששושן פחדתי האיום,
 לא ואם ילדים לתשעה אב אני עבודה.

ל רעבים ישארו הם עבודה לי תהיה
לחם.״
 מבקשים מדוע להבין הצליח לא הוא

 פרנסתו, את ממנו ולגזול לו להתנכל
ה מילה השמיע לא מעולם כי הסביר
לאומניות. בנטיות אותו להחשיד עשויה

 דהן, משה ראשד, של העבודה מנהל
 הסביר מעולה, טפסן הוא ראשד כי העיד

 טפס־ כמה ראשד לפני העסיק בעל־הבית כי
 לפטר נאלץ מהלישכה, אליו שנשלחו נים
 מתרשלים הם כי שנוכח לאחר כולם את

בעבודה.
 שושן פיטר לא האיום מכתב למרות

 כי הסביר אצלו, העובדים הערבים את
 סבור הוא שלהם. מהעבודה מרוצה הוא

 קורבן אותו להפוך רוצה המחתרת כי
 שאפטר ירצו ך,ם ״היום נוספות. לסחיטות

 מחר יבקשו לא אם יודע מי ערבי, פועל
 חן מוצא שאינו יהודי, פועל שאפטר

הוא. הסביר בעיניהם,״
 בעיני חן מצאה לא שושן של העזתו
 הכלים מחסן באש עלה השבוע המחתרת.

 הקבלן העיר. של משכונותיה באחת שלו,
 נועז. פחות היה איום מכתב שקיבל השני
לפטר אידרי אלברט מיהר למחרת כבר

עוודה פועל
ערביסו* כסה בגלל —

 עשה כי הסביר אצלו, שעבדו הערבים את
 צרות רוצה לא ״אני לחייו. מחשש זאת

הוא• טען ערבים,״ כמה בגלל

עתונות
ם הו מ עי ה ב ט ה

 שעבר בשבוע עזב בפאריס דבר סופר
 כאשר אחדים. לימים שליחותו מקום את
הארץ. סופר למעשה, היה, לצרפת שב

 לא מרכוס יואל של במעמדו השינוי
 כי מצומצמת. אישית חשיבות בעל היה

 אינו השיבה, שיער בעל השחום, הגבר
 המזוהים העתונאים אחד הוא כתב. סתם

 וצירופו דיין, ומשה פרס שמעון עם ביותר
 כמה עד מחדש הדגיש הארץ למערכת

 בן־ של לבטחוניסטים זו מערכת רתומה
גוריון.
 מרכוס יואל פרס. של שולחנו ליד

 לפני שלו העתונאית הקאריירה את החל
 לפתע בחרות. זומר ככתב שנה, 15כ־

 מייד נקלט והוא — שם עבדותו הופסקה
 מעבר הדור. מפא״י צהרון של במערכת

 מרכוס כי אנשי־מיקצוע, שיכנע זה חד
בחרן,ת. נשתל

 ליומון מרכוס עבר הדור נסגר כאשר
 גם אשר זמנים, הפרוגרסיבית המפלגה

ב־ ,המנוחה אל בא ואז חיים. שבק הוא
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