
 שחיתות!״ מעשת כל על ״מחפים
 מזילים הם אשר התנין ״דמעות ובכלל:
הסי את לנו מזכירות האחרונה באיגרתם

 ובא הוריו את רצח אשר בן אותו על פור
יתום.״ של זכויות לדרוש

★ ★ ★
התרבות מהפכת

 מבול מתוך מעטות דוגמות רק הן לה ^
 את האחרונים בימים השוטף הכרוזים

 ציבורית לתחבורה השיתופית האגודה חברי
דן. הקצרצר: בשמה יותר הידועה בע״מ,

הקואו חברי 1750 של נשמתם על המאבק
המת הסיעות שתי מבין מי יקבע פרטיב
 הסיעה — בעתיד האגודה את תנהל גודדות

 המחזיקה יותר, טוב דן למען המתקדמת
הנו האופוזיציה, או השלטון, ברמן עתה
דן. למען חברים תנועת בשם שאת

וחשוב! ״צא
אליך? הפונים אלה הם ״מי
ו ויושר, צדק שדגלם האנשים הם ״מי
רמיה? לשונם

 תפישת היא מחשבתם כל אשר ״אנשים
באמצעים. התחשבות ללא השלטון,
 כושרם את רחוק הלא בעבר כבר ״ראית

אלה. של ויושרם
לפרובוקציות!״ תערר ״אל

 ורוד, גבי על כחול מודפסת זו, אזהרה
 ישארליים אזרחים 1750ל־ השבוע חולקה

 בהם לעורר נועדה היא והסביבה. בתל־אביב
לק עירנות, בהם להצית האחריות, חוש את
לדגל. להם רוא

אימתני. אוייב בפני להתגונן כדי והכל:
 בצלחת. כרוזיו את טמן לא האוייב גם אך

 לבן, גבי על בשחור הפעם נגדיים, בכרוזים
— ש אלה נגד התריע

החברתי! המוסר להתמוטטות ״גרמו
 פוחז ניהול על־ידי כספי למשבר ״גרמו
1 ובזבזני

תק את ומחייבים ושחקנים, קוסמים זמרים,
 הילדים את שולחים בחופש האגודה. ציב

 בכובע אותם ומציידים ולפנימיות, לקייטנות
 אותם ומסיעים דן, סמל נושאי ובחולצה

ושוב. הלוך
מש בני בידי מבוצעת בקייטנות ההדרכה

 ביד משולם המדריכים ושכר החברים, פחות
 להסיע דואג שד,קואופרטיב גם ברור רחבה.

 חשבונו. על מאורגנים לביקורים ההורים את
בספרים. נרשמות ההוצאות כל

 לכרטיסי החברה דואגת עצמם דן לחברי
 בתיאטרונים ,בבתי־ד,קולנוע 50ס/ס של הנחה

 לעובדי מעניקים לפעמים אחרים. ובמופעים
 נסיעה כרטיסה והתיאטרונים בתי־הקולנוע

כסף. אין חינם
 חסרות לא וכאלה חגיגיות, בהזדמנויות

ונש מסיבות הקואופרטיב מארגן פעם, אף
 גובים לפעמים ולנשותיהם. לחברים פים

לא. ולפעמים המופע עבור סמלי סכום

ספ הארץ, ברחבי טיולים אחרות: הנאות
הילדים. לחינוך מיוחדות וקרנות ריה

★ ★ ★
רבתי; בא?״ף לא

 ־,יתד, לא במדינה איש שום על ינו **
 החודש התברר אילולא אלה, בכל צרה 3׳
 נושאים לא דן הוצאות של הכספי בנטל ני

מר להם שותפים בלבד. הקואפרטיב חברי
וסבי תל־אביב את המאכלסים האזרחים בית

ל מכיסם ביומו יום מדי המשלמים בתה,
דן. קופת

 היא הקואופרטיב קופת כי התברר, עתה
מאו אליה, תכניס שלא כמד, תחתית. חסרת

בה. יוותר לא מה
את ושחשפה החודש, שהתפוצצה הפצצה

 ועדת דו״ח וקראת זן, של ניהולו סודות
 כלכלן־הסתדרות־מפא״יי־ שם על גולומב,

 אליהו של בנו — גולומב דויד — צעיר
ההגנה. מייסד האגדי, גולומב
 סף על נמצא דן קואופרטיב הדו״ח: גילה

 עידוד וזריקות מהיר טיפול רק התמוטטות.
 מכליה. האחרון ברגע אותו יצילו נמרצות

עבו את עשתה היא רצינית, לוועדה וכיאה
 העובדות בדיקת תוך המספרים, בשפת דתה

החשבונות. וספרי

 מיד, פסקה בדו״ח, דן הנהלת כשעיינה
 יגורנו אשר ״את לחברים: כרוז גבי מעל
 החברים רבים קיום! בסכנת נתון ביתנו בא!
ה פשר מה ולתמוה, מלשאול פסקו שלא

 לדו״ה בהקשר עצמנו על שגזרנו שתיקה
ו אחת שתנובה הוא הנכון נולומב. ועדת
 אחי־ קיינזת לגביה ואשר ניתנה, אכן יחידה

הורדת בדבר להמלצה והכוונה דות־דעות,

 בין המאבק בינתיים זכה דן חברי בקרב
ה ״מהפכת הפופולארי לכינוי הסיעות שתי

ה בידי לבסוף שתיפול והתרבות תרבות״.
 צמוד; רכב בתכלית: פשוטה היא מנצחים

 משתלמים קשרים החברה; חשבון על טלפון
חש למשל); אל־על, (כמו חוץ מוסדות עם
שמע ד,בטחון והרגשת מנופח הוצאות בון

השררה. ניקה
 תצא לא בקרב שתפסיד הסיעה גם אולם

 להיות גם מספיק כי ועין. בשן המערכה מן
תענו מהרבה ליהנות כדי בדן, פשוט חבר
 מרבית לגבי חלום בבחינת רק שהם גות

ישראל. אזרחי
 חנוכה, או פורים כמו למשל, בחגים,

 מביאים לילדיו. חגיגות הקואופרטיב מארגן
■- ■י .....י״ -

ב לשיחה נפגשותואופוזיציה קואליציה
 כדי הפרקליט, בית

(מימין) זיו ישראל האופוזיציה איש פעולה. לשיתוף אפשרות למצוא

 !במוסכיו דן במשרדי חולקו שעה באותו אסא. דויד עם מסתודד
״נת הקואופרטיב חברי נקראו בהם השליטה, הסיעה מטעם כרוזים

לנצח!״ ומלוכדים זו, מיבחן בשעת ההנהלה מאחורי כולנו ייצב

 - שבדם וחנוסעיס שרים התעויבים מצטבו, והגוש! גורות ההוצאות
התמוטטות סו אד ״וו״ חברת הגיעה המפלגות ₪■₪־ ביזבוזים כדי תור


