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 תפיסת בפני יעילה הגנה נותן ס
הבוכנה.

 המיסבים. החלדח מונע ©

 המנוע. נקיון מבטיח ס

הבנזין. עם בשלמות מתערבב ©

 משתמש אני מאז
 טו־טי ״פז״ בשמן

חלק כך כל נוסע אני

58£1.ו לארץ בחוץ נקרא

 בנזין של מוכנה תערובת
 טו־טי ״פז״ שמן עם

״פז״ תחנות בכל לשרותך

 = חסכון
פרסים + דירה

י 75םםם. פרסים ד
 עד חסכונך השלם או חסוך
ב 31ה־ לפגי ל״י 1,000

 והשתתף ז. ש. אוקטובר
 מפעל של הפרסים בהגרלת
ש בהגרלה, לבניין. החסכון
יוג נובמבר בחודש תיערך

 300 בני כספיים פרסים רלו
 ל״י 1,000ו־ ל״י, 500 ל״י,

 של כולל בסך פיוס ופרסי
ל״י. 75,000

ל11311
סנו! ח לגני! ^

■■0■ לציון ראשון ■■■
)7 מעמוד (המשך

 בראשון הערבים בעיית ״למעשה, והצעיר:
 רואה. אני לאומית. ה בעי כל־כך אינה כבר

 גורמת היא עדתית. כבעייה יותר אותה
 מיזוג בעיית כמו בדיוק ולחיכוכים למתיחות

 נערים בין תיגרר, אותר, האחרות. העדות
 בחורים נטפלו אילו גם להתפתח יכלה

 אלא מניה. ת רה לבח למשל, מרוקאים,
 כאלה!״ להדים זוכה העניין היד, לא שאז

 כל של העיקרית בתיפעת־הלווי נגע בזאת
ה הצעירים של ההתבוללות נטיית הפרשה:

היהודית. ההברה בתוך ערבים
^ ^

ת... עם שמתעסק מי בחורו
 בהתבוללות הרואים במדינה אנשים ש ך

 אך בישראל. הערבים בעיית לפתרון דרך
 מאוד, ארוך תהליך זהו כי יודעים הם גם

 שהרי מעשי. בכלל הוא אם — וכאוב איטי
 הפרדה על בנויים ומינהגיה הארץ קי ח

 היה לא ומעולם מוחלטת, ולאומית דתית
 את לאבד גדולה לאומית לקבוצה קל

זהותה.
היהו של המכריע הרוב והם — אחרים

ה אל מתייחסים — כאחד והערבים דים
 כשם בלתי־רצויה. תופעה כאל התבוללות
ב התייחסו באירופה והיהודים שהנוצרים

 של ההתבוללות תנועת אל חריפה שלילה
 מות ח את לפרוץ שרצו היהודיים, הצעירים

הגיטו.
ה הצעירים של דרכם רצופה כן, על

 דרכם מאשר פחות לא בקשיים, מתבוללים
 זהותם את מסתירים אינם אשר אלה של

להי הערבי עלול ר,מיקרים בשני הערבית.
עבו בשעת מלוכלך!׳׳ ״ערבי בגידוף תקל

 מאום ),16( יוסף חאלד סיפר טיול. או דה
 ״פעם ■ד•,׳: ש בג! בבלוקים העובד אל־פחם,

ה את פתחתי לתל־אביב. באוטובוס נסעתי
מישהו ערבית. מוסיקה על שלי טרנזיסטור

העיר ראש
הת הרוחות. להרגעת שהביא הראשון רי

לשיכרזךהנקמה. קץ שחה ׳הנימרצת ערבותו

 עם שמתעסק ״מי הקטנה, הקבוצה דובר
לו!׳* מגיע בחורות,

מ מדוייק כמעט כהד נשמעת זו דעה
 לא ״שרק בראשון: סולימאן משפחת דברי

 דעתה זו ואין שלנו!״ בנות עם יתעסקו
 של רק או בלבד, סולימאן משפחת של
 בלונה־ שפרצה בתיגרה המזרח. עדות בני

 אשכנזים, ילדים גם מעורבים היו פארק
שלאחר הלילות בשני שנערך ובציד־ר,ערבים

•י'' ■

בבתי־ בצוותא החבלים ונשים, מגברים המורכבתהנוצצת החברה
ה נדאחורי העובד הערבי, הפועל העיר. של הקפה

האחורית. לדלת מבעד אלא אליו, להיכנס לו שאסור חברתי, נן־פדו זו בחברה רואה דלפק,

 ישר הוא אז סגרתי. לא לסגור. לי אמר
ל קראו לו. עניתי ערבי!׳ ,חתיכת צעק:
 שלא ראו למשטרה. אותנו ולקחו שוטר

 זאת אותי. עזבו אז הקללות, עם התחלתי
עב מדבר שאני אפילו היחידה. הפעם לא

 לפי יודעים, מיו — חליפה ולובש רית,
ערבי.״ שאני שלי, הדיבור

ה ),21(. מוסטפי לוטפי בן־כפרו, הוסיף
 ב־ העבודה את ״גומרים עמו: יחד עובד

ויוצ יפר, מתלבשים מתרחצים, ארבע־חמש.
 אפילו — לנו אין יהודים חברים קצת. אים

 שנים. חמש כאן עובדים כבר מאיתנו שכמה
בבית לשבת או לקולנוע, ללכת אפשר
עי בחור של בית־קפה זד, בפינה. ר,קפה
פת ולשתות. לאכול לנו מגיש והוא ראקי,
 ואמרו מארוקאים אליו באו אחד, יום אום,

ל הלך הוא שם. לשבת לנו יתן שלא לו
 שכמה שכדאי לנו ואמר להתלונן משטרה

 אבל מאיתנו, מרוויח הוא בבית. נשב ימים
צרות.״ רוצה לא

 בראשון־לציון. התקריות אחרי זה היה
 את ערבים אותם קושרים היום ועד מאז
 — עבה בחבל לנים הם בו המחסן דלת
 כמו בלילה אותנו להוציא יבואו שלא ״כדי

עכברים!״
ההתנפ על בשומעם תגובתם היתר, מה

קבע הארת,״ את לך ״אגיד בראשון? לות

 המזרח. עדות בני רק לא חלק נטלו מכן
 מסע את ביצע מי לגלות מוכן איש אין

ב יודעים אחד דבר אולם הלילי, ד,לינץ׳
 כי עדתית, תגובה היתה לא זאת ראשון:

לאומית. אם
+

הגרמגי הפתרון
 על המצביעים יש הפתרון? הו **
המער בגרמניה שנתהזזה דומה מצב 1(*

אי פועלים אלפי מאות היגרו אליה בית׳
וה המשולש ערביי כמו וספרדיים. טלקיים

 משפחותיהם ואת בתיהם את עזבו גליל,
ב הקשות בעבודות תעסוקה למצוא כדי

 מהם איש גרמניה. של הגואה במשק יותר
 לא נערתו. את או אשתו את עמו הביא לא

 המוניות וקטטות־דמים מהומות פרצו פעם
ה הפועלים לבין גרמניים גברברים בין

 שהנוכרים לגרמנים היה נידמה כאשר זרים,
 בנות אצל יתרה להצלחה זוכים השחרחרים

גרמניה.
 אלפי שהעסיקו גדולים, מעבידים כמה
 החלו בעבודות־בנייה, או במיכרות פועלים

בל גברים ולא שלמות, משפחות מייבאים
 על מתיחות ימנע שהדבר בתיקווה בד׳

 בהקמת צידדו אחרים לאומי־מיני. רקע
האוב־ צרכי את שיספקו גדולים, בתי־בושת
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