
חראשון: והמייסד העורך
 ו״ל ווארץ מלכיאל ד״ר

:יגל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

בוכה , אנגולה, הערבית, הנ ד ו ו ו נ שנ ה האנרגיה, מ ו לו ט  נ
מה״ ..יום למאורעות אחראים התגובה וחוסו שעבר בשבוע האו

 ערבית הכלל המבוכה כי ספק אין
ב חריף ביטוי לידי באה שהיא כפי

 הרוסים בידי אנגולה נפילת לבנון,
הפומ הודעתו המערב, התערבות ללא
 סרובו בדבר פורד הנשיא של בית

לישראל, הביניים מימון את לאשר

 פטלורה המתמשך, האנרגיה משבר
 לכל אחראי שהיה ה־נ.ק.וו.ד. (ראש

ה וחוסר רוסיה) ביהודי הפוגרומים
 הסיבות הם הם — הממשלתית תגובה

 שעבר השבוע למאורעות העיקריות
סקר מוכיח שגם כפי ;הערבי במיגזר

שערכנו. מהיר קהל דעת
 בוגרים יהודים 12ש נשאלו בסקר
 מה עיתונים, קוראי שכולם ובשלים,

 שארע. למה הסיבות הם
 באחוזים: התשובות להלן

310/ס — הערבית המבוכה

 2496 — אנגולה
 17ס/0, — פורד

 130/0• — האנרגיה משבר
 90/0 — פטלורה

60/0 — תגובה אין

איפה
שגינוי

 נתנו ושעשועים. לחם להם נתנו
 את לכנות כשפע. עבודה להם

 לייצר במסעדותינו, לשרת בתינו,
ככנותינו. ולהציץ כתעשיותינו

? שגינו איפה אז

מפ מיטב את לכפריהם הכאנו
ישר אגודת ועד מחרות לגותינו.

מי חמולותיהם. את טיפחנו אל•
 הסברנו בכנסת. נציגיהם את נינו
רע. ומה טוב מה להם

תבים פה ־ בעיתונים כו

מצדה אינקויזיציה. נוגהם. ברעות.
 צנחנים מול פרוע שבאב • זבים שוטרים מול מוסת אספסוף

 ממטירים הערבים • רבות ביצים מול קשות ביצים • רכים
 הערבים • קרשים במטחי מפגיזים הערבים • אבנים ברד

 מתפתלים השוטרים • רקובות עגבניות של צרורות יורים
מתים סתם הערבים • וזועקים נפצעים החיילים • מכאבים

? שגינו איפה אז

ב תותים לגדל אותם לימדנו
 עד שר סגן להם היה חממות.

 הגדול הפרם את להם נתנו שמת.
בטוטו.

? שגינו איפה אז

או את משכיליהם לפני פתחנו
 את ביאליק, את תרבותנו. צרות
 כשסיימו דרבים״. פרשת ו״על פרץ
 אותם סידרנו אוניברסיטתינו את

 בדואר. ופקידים בבתי־ספר כמורים
 מדי מצביעה כערבית הטלוויזיה

הישגינו. על יום

? שגינו איפה אז

קיד מרכזי כפריהם ליד פתחנו
 את בנינו יהודיים. ופיתוח מה

אדמו על וכרמיאל נצרת־עילית
כ התיישבותם את ומנענו תיהם
 ונירג־ לקינאה ייתפסו לכל מקום
 תיצור אדמותיהם הפקעת נות.
כשפע. תעבודה מקומו להם

? שגינו איפה אז

 גשמים ממוזג. אקלים להם נתנו
 ציפורים. ציפצוף פרחים. כעיתם.

אדם. בני מהם עשינו

? שגינו איפה אז

 המימשל את שכיטלנו ככד אולי
 לו תן — ערכי זה כבה הצבאי?

 איתו תלד היד. בל את יקה אצבע
בפרצוף. לד יירק — בטובות


