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במדינה
)4 מעמוד (המשך

 מבקשת שלה, שריה משרדי חשבון על יבוא
 המסת של בועדת־הכספים להשיג מפא״י
 להיענות השרים את שתכריח מחייבת הוראה

זו. לדרישה
הס מכבר לא המסים. עול הגברת

 בשעור מכסימום, לקבוע הממשלה כימה
 הגבוהות, ההכנסות על ההכנסה למס ,60ס״/

 ת הכנס על לקבוע הממשלה מבקשת עתה
 נוספים, 337, בסך מיוחד, חירום מם אלה
המר אדם כי הדבר פירוש מגן. יהב כולל
 ישלם כך) על (ומצהיר דש לח ל״י 700 וויח
 של לירה כל על הכנסה מם פרוטה 950

נוספת. הכנסה
 40ל־ יגיעו זה מוגבר ממס ההכנס-ת

 ל״י מיליון 10 עליהן יתווספו ל״י. מיליון
 מטעמים בעיקר שיוטל מיוחד, רכוש ממס

מפ״ם. דרישת לפי פוליטיים,
הסוב ביטול יעלה. לא האינדכם

 יוקר־ מדד את יעלו הגורמים ושאר סידיות
מ .107ב־,־ כלומר רות, נק 25ב־ המחיה

ה אם התוספת הקפאת על שיוסכם אחר
הפו יקבלו לא ,107״ על תעלה לא העלאה

תי היוקר ותוספת עליית־שכר, שום עלים
כנה. על שאר

 המציאות. את משקף אינו המדד אולם
 שאינם פריטים על־פי בקפדנות מחושב הוא

 להניח יש למעשה הסיפור. כל את מספרים
.257ב״<־ יעלה האמיתי יוקר־המחיד, כי

 על־ידי גם האזרח ייפגע שעה באותה
 המדינה מטי כל מגיעים כיום עליית־המסים.

 החדשים, המסים לשנה. ל״י מיליון 540ל־
 עליה המהווים נוספים, מיליון 50ל־ יגיעו

.1170 של
ה יתרום ממוצע בא־פן אחרות: במלים

למאבק: כתרומתו אזרח,
 תהיה שלא המחירים, עליית על־ידי 9

.2570 תוספת־היוקר: בעליית כרוכה
.117, מסים: תשלום על־ידי 9

שכרו. מערך 367, הכל: בסך
 לעצמו יבהיר שהאזרח כדי אחרות: במלים

 באילו לעצמו לתאר עליו ממנו, יידרש מה
 עליו וכי הניכחית, ממשכורתו שליש מנכים
ה משני לחיות שיוכל כך חייו את לארגן

 והקימו־ הוויתורים סכום האחרים. שלישים
 רמת- לירידת שווה יהיה לכך הדרושים צים

הסנקציות, במשטר מחייתו

הלם?־ בעזרת ריפו•
ה את יבריאו האלה התרופית כל האם
 עזה במשבר להשתמש אפשר האם חולה?

 שיבריא מרחיק־לכת לתחליב־ריפוי כאמתלה
המשק? את

 על חדש עול להטלת נוגע שהדבר במידה
 התוכנית, את להגשים יהיה אפשר האזרח,

 א ה ספק אולם אשכול. לוי של מטרתו וזו
 השני, החלק את גם להגשים יהיה אפשר אם

 המאבק כי המדינה. מנגנון לקיצוץ הנוגע
תקו באותה חל אל־שייך ושארם עזה למען

המו עליה לקל,ט המדינה נדרשת שבה פה
המתפשט. האבטלה בנגע וללחום חדשה, נית

 (אן להלכה האפשריים הקיצוצים לעומת
 להגדיל צורך יהיה עליהם) הוסכם שטרם

הבאות: הסיבות בגלל התקציב את
 30 שיעלו לעולים, שיכונים הקמת 9

ל״י. מיליון
 הדרוש מאילת, צינור־הנפט הנחת 9

המאבק. כהשלמת מדינית מבחינה
 להגביר בדי הנגב, מחצבי פיתוח 9

 מטבע- ולהכניס הייצוא את קדחתני באופן
חוץ.
 המסים לגביית מתאים מנגנון הקמת 9

החדשים.
שה מוחשית סכנה קיימת אלה בתנאים

 תשיג לא לשעת־חירום הכלכלית תוכנית
 ל־ אלא המדינה, תקציב של אמיתי קיצוץ
היפך.

 כלבנים, של חשובה אסכולה ונפש. גון!
״הו של הסיסמה על־ידי מסונוורים שאינם

 חוגים על מאד האהודה רמת־המחיה״, רדת
 התוכנית כי טוענת קצרי־ראות, בורגניים

להו מאשר יותר הרבה להזיק עלולה כולה
 הלם למתן דומה היא לדבריהם, כי, עיל.

 נפשית, מבחינה להבריאו תחת חולה. ף לג
גופנית. מבחינה להרגו כזה הלם עלול
 תהיה התוכנית של הראשונה צאה הת כי

המקו למערכת־ד,ייצור נורא זעזוע להנחיל
 ו־ הקיבוצים יהיו הראשונים הנפגעים מית.

 בהמ.ניהם. פועלים שיפטרו בתי־החרושת,
 העבודה, ן פרי, העלאת תהיה לא התוצאה

צימצום אלא התוכנית, חסידי שקיוו כפי

ש מחריד, ומשבר המשק פעולות של כללי
:!ו ויכניע המדינה של בכושר־העמידה יפגע

חיצוני. לחץ מכל יותר תה
 הישראלי המשק לבעיות האמיתי הפתרון

 הוא וקל־דעת. קל כך כל להיות יכול אינו
 ומעמיק. מקיף תר י הרבה להיות יצטרך

 למשרל מלמעלה, להתחיל יצטרך הסתם מן
מנ של המשוועת הכפילות ביטול על־ידי

 תר המי המנגנון בחיסול החל השלטון, גנון
 הלאומיות, והקרנות היהודית הסוכנות של

 המונופוליסטי המשק כל פני בשינוי וכלה
השנורר. משטר ברכי על שקם

 בשלטון שאיש מאחר הקל. המוצא
 של במקרה כי מאד יתכן לכך, מוכן אינו

 אחר פתרון יבוא יותר שכת מט מערכה
 יהיה הקיימות. התוכניות בל במקום לגמרי

הד האינפלציה: של והנוח הקל הפתרון זה
השלטון. הוצאות לכיסוי כסף פסת

 הרסניות הדפסת־כסף של אמנם,'התוצאות
 ל־ תגרומנה הן ימים. לאורך יותר הרבה

מו ן הנסי. אולם הישראלי. המטבע עירעור
 השכבות כל מרוצות קצר בטווח כי כיח

 בסף יותר יקבלו הפועלים זה: מפתרון־פלא
 הממשלה יגבר, והמסחר הייצור מחזור ביד,

תקציבה. את לכסות תוכל
 קל יהיה לאומית, התלהבות של בימים

 ההוזה, חשבון את לעשות לממשלה מאד
העתיד. חשבון את לשכוח

קסטנר פרשת
שם אסיד ר ב כ ב
 לקראת הטענות הגיעו הירושלמי באולם

 :?ותה התהלך דן מלון של יפה בחדר סופן.
 של פה הזק הקומה בעל גבוה, גבר שעה

כן לפני ימים כמה זר. בצבא קצין־קבע

ראפ תוכע־נירנכרג
אותי!׳׳ דפק ״בכר

 בית־המשפט, באולם יושב איש אותו נראה
 :?דם זה היה המדבר. מן מלה להבין מבלי

מש באותו מעניין תפקד למלא היה שיכול
להעיד. לו ניתן אילו — פט

 את אישית שהכירו האנשים מעטים כי
 וואלטר שהכירם כפי קסטנר פרשת גיבורי
 של קצין־חקירר, לשעבר ),43( ראפ האנס

פושעי־ד,מל במשפטי האמריקאית התביעה
בנירנברג. חמה

 שעסק הנוצרי, ראפ חשבון. לפרוע
גבו מודיעין בתפקידי מלחמת־העולם בימי
הפר באזור לצניחה פעם הו שהביא הים,

 הגנרלים ידיעת את הפך טיטו, של טיזנים
 להיפטר ״אי־אפשר אישי. לתחביב הגרמניים

 צבא־ לקציני האופייני בז׳רגון הודה, מזה,״
רשי ראם מנהל עתה גם האמריקאי. הקבע

 בשרות הגרמניים הגנרלים כל של מלאה מה
 90 של רשימה ת: התוצא אחת ובדימוס.

כיו המשרתים גרמניים, קצינים של שמות
אל־נאצר*. עבד גמאל של בצבאו עצים

 להעיד והסכים לישראל ראפ בא מדוע
לעורך זאת שהבטיח מפני קסטנר? במשפט

 סקורצני, אוטו של שמו את כוללת שאינה *
 ?:ת בשעתו ששיחרר הנועז, ס. הס. איש

סנ בכתבה הוזכר ואשר ממאסרו, מוסוליני
ישראל. מעתוני באחד חסרת־שחר סציונית


