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 המדינה תקציג על סיעתנו נאום להלן
ל״י. מיליארד 20ל״ המגיע ,1973/4 לשנת

 כולה בארץ נערכת אלד, בשעות :אפנדי אורי
קונים. של שביתה

 שאני ככד הזאת לשביתה מצטרף! אני
הממ התעמולה של הלול,שען את לקנות מסרב

 הן המערך, של האיטריות את או שלתית,
בן־אהרון. של באריזה והן ספיר של באריזה

תפוחי תאכל המערך: מספסלי קריאה
!אדמה | !

 הוא זה בתקציב המשתקף המישטר :אכנרי אורי
כאחד. ואנטי־כלכלי אנטי־סוציאלי

 השכבות את לרושש ממשיך הוא סוציאלית מבחינה
 מנת־חלקן את משפר שהוא פנים בהעמידו החלשות,

הרף. ללא
 הלאומי לגות מזריק הוא כלכלית מבחינה

 בקרביו. מכרסמת המחלה כעוד זריקות־עידוד,
הבחי למחרת עד הקשה הניתוח את דוחים

 להתפשט הסרטן ממשיך ובינתיים — רות
לאבר. מאבר
מי? נגד מין מטעם שביתת־קונים. ישנה היום
ה היא בהסתדרות המערך הנהגת כבדיחה: זה הרי
יצרנים. נגד חנויות, נגד ן מי נגד השביתה. את יוזמת
 ולשביתת קונים לשביתת אחת אמיתית כתובת דק יש

 שקורה מה לכל האחראית האחת הכתובת כולו, הציבור
המערך. הנהגת של הכתובת — במשק

הסופר אבל סופרמרקטים, לפני שובתים
 הוא לשכות צריכים היו שלפניו היחידי מרקט

המערך. ששמו הסופרמרקט

 באמצעות הפרי, את מעלה היא זמן ובאותו
ה של להישג-ידם מעבר הרחק האינפלציה,

עובדים.

הנסתר החשבון
האינפל- את יוצר מי רצינית: שאלה נשאל הבה

הגולמי. הלאומי
 מקום כשום ורע אח לו שאין שיעור זהו
 שבאר■ זה על שניים פי העולה שיעור :בעולם

״מ. בכריה השיעור על מזה ולמעלה צות־הכרית,
 אי: :הביטחון כהוצאות אמיתי קיצוץ אין
 קיצוץ אין :החיילים של החובה כשירות קיצוץ

 כתקציב קיצוץ אין :המילואים כשירות מספיק
הביטחון.

מתנהל זה דיון חדשה. דוח .נושבת כולו בעולםן ציה
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 מדף ספיר, של מדף סחורה: מלאי מדפים בו יש

 זוהי אבל אלון. של ומדף דיין של מדף בן־אהרון, של
הסחורה. אותה ישנה האלה האריזות ובכל אחת, חנות

 :כתוב הקופסאות אחת על אחיזת־עיניים. הן האריזות
המסחר, הליכות חוק לפי בן־אהרון. — אחרת על ספיר!

 היצרנים את להעניש צריכים היו כעת, בו דנה שהכנסת
כוזבת. פירסומת :גלל

איננדציה עדיו■ מיסו■
 את המתארת קריקטורה הארץ בעיתון הופיעה היום

 לקצץ והעומד גרזן המניף אדם בצורת זביתת־הקונים
 מי למטרה. קולעת זו קריקטורה אריה. של זנבו ת1

 תחת הזנב, את תוקף הריהו המחירים, נגד ?מתקומם
האינפלציה. כמובן, הוא, הראש הראש. את יתקוף

האוייב. היא האינפלציה
 ומענה העשירים את מעשירה האינפלציה

 היא התקדמות. כל מבטלת היא העניים. *ת
 שהשכר בשעה השכר, את למעשה זורידה

 על עצום מס מהווה היא למראית-עין. !ולה
 את כביכול, מורידה, שהמדינה כשעה !עובד,
!מסים.

 טאנטאלוס, של סיפורו את מספרת היוונית המיתולוגיה
 מתחת אותו שהעמידו בכד הענישוהו שהאלים איש

 כאשר פעם, בכל אך ידו, בהישג כשהפירות עץ־פרי,
 חומקים היו הם — הפירות לעבר ידו את מושיט היה וא

מנו.
 ההקלות על־ידי ? הממשלה כאן עושה מה

 לעובדים נותנת היא השכר ועליית מיסיס
הפרי, אל להגיע כדי עליו, לטפס קטן ולם

 ליצירת ראשונה ממדרגה מכשיר הוא שלפנינו התקציב
האינפלציה.

ה בתוך החבויים מיספרים, כמה להביא רוצה אני
 שיבוא שר־האוצר על תגר לקרוא .מוכן ואני תקציב,
הללו. המיספרים את ויפריד

 התקציב, פי על תהיינה, השנה הממשלה הוצאות
 הממשלה של עיסקיים מיפעלים לירות. מיליארד 19,850
 22,415 :הכל בסך לירות. מיליארד 2,615 השנה יוציאו

לירות. מיליארד
 בחוץ־לארץ, הממשלתית ההוצאה תהיה הזמן באותו

 לירות תמורת בארץ יימכרו שלא וסחורות שירותים עבור
 מיליארד 4,347 — חוץ״) מטבע ״ספיגת שמכונה (מה

לירות.
 נמצא הראשון, מהמיספר השני המיספר את נוריד אם

 18,068ל״ תגיע מקומי במטבע הממשלה של שההוצאה
לירות. מיליארד

 יגיעו וממילוות־חובה ממיסים ההכנסות זאת לעומת
 — ושונות מהציבור ריבית לירות! מיליארד 12,000ל*

 ומהציבור עיסקיים ממפעלים הכנסות !לירות מיליארד 457
 הכנסה של הכולל הסכום לירות. מיליארד 1,240 —

בלבד. לירות מיליארד 14,597 מקומית:
דו תמורת לירות ידפיסו אחרות: במילים

לירות. מיליארד 3,471 בסך לרים
 2074כ־ של תוספת בלבד: זה ממקור הדבר, פירוש

ייצור. תוספת בלי המטבע, למחזור
 זאת מה — דוהרת אינפלציה איננה זו אם

? דוהרת אינפלציה

הצבאי השירות קיצוץ
הבטחון. תקציב הוא השני הגורם הראשון. הגורם זהו
 גח״ל, סיעת כנגד טוען ששר־האוצר בכך פלא אין

 של נאומי־האופהיציה אלטרנטיבית. מדיניות לה שאין
 המכריע בתחום כי ריקות, מליצות הם זה בוויכוח גח״ל

באופוזיציה. איננה גח״ל תקציב־הביטחון של
 מדיניות בניהול למערך שותף הוא גח״ל

 למערך שותה שהוא כשם והביטחון, החוץ
הקוא זוהי העודפים. ושוד דח־חונט כעיסקי

האמיתית. ליציה
במער כיום מועסק במדינה מכוח־האדם מרבע למעלה

 הדבר פירוש הביטחוני. בייצור או בצבא הביטחון, כת
 בארץ, משכורתו את ומוציא משתכר, מכוח־האדם שכרבע

 מספר של פירושו הלאומי. למשק דבר להוסיף בלי
דוהרת. אינפלציה — הוא זה פשוט

 העלייה שקצב בכך מתפארים עלה. חקציגדהביטחון
 זה הקודמות. לשנים בהשוואה קטן תקציב־הביטחון של

 גדל, תקציב־הביטחון של האבסולוטי הסכום אבל נכון,
קווי־החזית. כל לאורך טוטאלית רגיעה שיש בשעה

 מהתוצר 20ס/ס של בגודל נשאר תקציב-הביטחון
 ההוצאות שאר את עליו נוסיף אם הגולמי. הלאומי

 ביטחוניים, שהם נושאים ושאר המישטדה לבטיחות,
מהתוצר 267״ לבלוע ממשיך לביטחון שהתקציב יתברר

משת העולם מערכות בוויאט״נאם. הראשון.לשלום בשבוע
השלום. לעבר פונה העולם נות,

שלנו? בתקציב משתקף זה היכן אנו? היכן
ה שר־החוץ עוזר סיסקו, שג׳וזף התפרסם בעיתון
 יוזמות־השלום כל מדוע :ישראל נציג את שאל אמריקאי,

 או יוזמת־שלום, שום אין מדוע ? מארצות־הברית יוצאות
ישראל? ממשלת מצד ליוזמת־שלום, רעיון

מאוד. נבונה שאלה אבל רטורית, שאלה
 שמי אלא ישראלית, יתמת־שלום שאין בלבד זו לא

 המערך בספסלי ולפרשניו, המישטר לדוברי שמקשיב
 — ביניהם הבדל אין זה בנידון — גח״ל ובספסלי

 המישטר על נפל ישלום יוזמות בפני נורא שפחד יודע
הזה.

 למען רעיון מישהו יעלה שמא :נורא פחד
 לעשות מישראל מישהו ידרוש שמא השלום,

השלום. למען משהו
חבר רק עלילוז־דס. זוהי נחושתן: יעקב

בשלום.,. רוצה אבנרי הכנסת | !

היוני□? כל היכן
 מתווכח אני מי עם :לשאול יכולים :אפנדי אורי

 ספיר, השר מופיע הממשלה בשם כאשר זה, בוויכוח
? יונת־היונים
 איזו ? המערך של היונים היכן השר, אדוני

 מתעופפות, הן היכן ץ אלה ליונים יש השפעה
 המילחמה היכן מסתתרות? הן שובך באיזה
המערך? בתוך שלהן

 אליאב, לובה בחבר־חכנסת החל האלה, היונים היכן
עצמו? בשר־האוצר וכלה

 אליבי של מכשיר הפכו אלה שיונים אלא זאת אין
 מדיניות את הקובעים הניצים בידי מכשיר למערך,

זאת. מוכיח הזה התקציב והרי הממשלה.

שו אפשר מיליארד! לח
 לאינפלציה, השלישי חגורם על דברים ארבה לא
הממשלתי. הביזבוז זח: בתקציב הטמון

 כמה מיליונים, עשרות כמה מיליונים, כמה
 במה — לומר מוכן אפילו ואני מיליונים, מאות

 לכל זה, בתקציב לקצץ היה אפשר מיליארדים,
הממ והפעילות הממשלתי המנגנון של רוחבו

מעשי? דבר כשום לפגוע מכלי שלתית,
מהד עדיין 1966ו־ 1965 בשנת שד־האוצר של נ׳אומיו

 עובדים על סמוייה, אבטלה על נאומים באוזני. הדים
 — מלאה תעסוקה של במצב היום, ובדומה. מייותרים,

 די האלה? הדברים בכל לקצץ שבקלים הקל הנסיון היכן
 להרחיב צורך ללא אוטוקרס, ורד, כמו שמות להזכיר

כך. על הדיבור את


