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מכוזכים
)16 מעמוד (המשך
 תופעה עתה הם פרנקל שלמה
בחברתנו. ומקובלת סדירה
יח פרנקל שמר היה רצוי אך

 ויחשוף לעומק יותר מעט פור
 (הציוני חדתי בממסד זו תופעה

 כסאות את המיישב והאנטי־ציוני)
הממשלתית. הקואליציה
 הדתיים כי שמועות מהלכות

מיו של גבוהה כה לדרגה הגיעו
 שגם הציבור כספי בצבירת מנות
ל פעולה משתפת הקדושה שבת

 שלמה על כן על כיסם. טפיחת
לגלק מחקר מסע לערוך פרנקל

 חומר יספק כך כדי ותוך זאת סיה
 ההורוסקופ לעורכת גם כתיבה

השבועון. של

סובול קורא
הציבור וכספי הדתיים

 תעלומה לפענח בידו יעלה אם
צל״ש. ספק ללא יקבל

תל־אביב סוכול, יצהק

כן הי סום הב מ
 - מדי־ שתוקם סבור העורך

מו הקורא פלסטינית. נה
חה.

 בט־ את מביע אתה ברשימותיך
 פלסטינית מדינה בהקמת חונך
 מהיכן מובן ולא ישראל, בארץ
ה לכך. הבסיס את לוקח אתה

 ומבפנים מבחוץ שהערבים עובדה
 נימוק אינה כך חושבים עדיין
 אנשים הרבה יש מישקל. כבד

ואינם ורוצים שרוצים בעולם

ליבנה קורא
אכזרית היסטוריה

 אתה אם מבוקשם. את מקבלים
כיש הערבים וכן לדיעה וחבריך

ב לוקחים היו לה ומחוצה ראל
 מיל־ של האפשרות את גם חשבון

 נוספת טרגדיה ובעיקבותיד. חמה
 קצת היו פליטים, מיליוני של

 < מרב־ מבצעים, מתכננים, חושבים,
אחרת. קצת וכותבים רים

 לא ושלכמותך לך מציע הייתי
 כי בהערכותיכם, בטוחים להיות

לפע היא ההיסטורית המציאות
יותר. הרבה אכזרית מים

מאוחד עין־חרוד ליבנה, עמי
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