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 התבקשה היא וכי חדש, כוח — הזה

 בקשר האולטימטיבית, לתביעה להסכים
הח שעליו למסלול,

 העולם תנועת ליטה
חדש. כוח — הזה

 התעסקותה בגלל
יכ לא טרק, בעניין

 להיענות בנק״י לה
שבוע. באותו להזמנה

 נכון הן: העובדות
ה יתר בין כי הוא

פנ אליהן תנועות,
היתד, תנועתנו, תה
ה אולם בנק״י, גם

ה־ כי היתר, צעתנו
 תצא לשיירה יוזמה ארנפלד

ש אלה מכל תצא
 ב־ שותפים נהיה יחד כולנו וכי לה, יסכימו
הפעולה. ובביצוע אירגון

 כי ששמענו ״לאחר בנק״י: נציג תגובת
 תנועתנו וגם בפעולה, משתתפת אינה מפ״ם
 החלטנו דתיים, חוגים להרגיז רוצה אינה

להשתתף.״ לא
להש ניאותה מפ״ם כי שנודע לאחר מיד
הקו החלטתם את בנק״י נציגי שינו תתף,
 בשיירה. ישתתפו אכן כי והודיעו דמת,

הופיעו. לא דבר של בסופו
 תנועת פוליטי, מזכיר ארנפלד, דויד

תל־אביב חדש, כוח — הזה העולם
למטה ומה למעלה מה

 האחרון הזה העולם את וקראתי ישבתי
הב ולפתע באוטובוס, נסיעה בעת )1483(

שבידיו. בגליון הוא גם• קורא שכני כי חנתי

תומרקין של הקיר
 של יצירתו תמונת כי הבחנתי להפתעתי

 קטן, עולם במדור המופיעה תומרקין, יגאל
הגלימות. בשני שונה

 הגל־ באחד כי לי הבהירה נוספת הצצה
 שבשעת כנראה הפוכה. התמונה היתד, יונות

 מה והפועלים העורכים הבחינו לא ההדפסה
למטה. ומה למעלה מה הגלופה, של כיוזנה

טעם שיש לי ותסבירו לכו ואחר־כך
המודרנית! באמנות

 תל-אביב בינדר, רמי
בה! והפוך הפוך נאמר: כך על

אחוז מאה
התח קואופרטיב מעולם. דברים היי כבר

העלאה, דורש בורה
מאשרת, הממשלה
סובל. והציבור
 שנה־שנתיים בעוד
בעל פועל יצטרך
ל בינונית הכנסה

ביום, שעתיים עבוד
הו את לממן כדי

נסיעתו. צאות
דן: לקואופרטיב

בשבי והצליחו עלו
 בפעם שלכם! תות

 העלאה דירשו הבאה
אחוזים. מאה של
 תאשר זאת את גם

עומ שהאזרחים לכם איכפת מה הממשלה.
הרבה? ומשלמים בתור דים

פתח־תקווה פתחי, משה
צודקת לעורם טעות

ע בשבוע הסריגה ענף השתתפות ו נ פ ו א  ה
(הארץ). בספק נתונה היתד, הישראלי

תל-אביב אור, אביתר

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

1484 הזה העולם6


