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 פעיל כשרות ואוהדים חברים
 מתבקשים מילואים) קבע, (סדיר,

 (בר־ הארצית למזכירות להודיע
האי מיספרם את ת״א) ,71 כוכבא

 שלחם, הצבאי הדואר ומיספר שי
חו ולקבלת הקשר לשמירת

 על התנועה דיוני על מר
ו השלום חמילחמה, נושאי

הביטחון.
■ ■ ■ י

ד ד ש י ה מ ע ו נ ת ה
 מ- פתוח ימיה התנועה מישרד

 תל־ ,71 בר־כוכבא נרחוב עתה,
בשעות ,283288/9 טלפונים אביב,
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מ המשתחררים חברים

הס לפעילות ומוכנים הצבא,
 להתקשר מתבקשים ואחרת, ברתית

 איתם, הקשר להקמת למזכירות
 במקר אחרים חברים לבין ובינם

השונים. מות

ת חוג■ י ב
ה תום עם שנוצר המצב

 מעמיק דיון מחייב קרבות
 והשלום. המילחמה כבעיות

מיו חשיבות יש כד משום
 אלה, בימים לחוגי-בית חדת
 למערכת-חבחי- קשר בלי

רות.
 להשתתף מופנים התנועה פעילי
האלה. בדיונים

 וכל 'הוגי־בית, המארגנים חברים
 קיבוצים, (ובן המעוניין אחד חוג

חב חוגים תנועות־נוער, בתי־ספר,
 מדיניים) וחוגים אירגונים רתיים׳

 האדצי לסישרד לפנות מתבקשים
תיאום. לשם התנועה, של

שדום לגזען צעירים - צל״עו
 ותלמידי־ חיילים צעירים, פגישת

 אצל — בחיפה י״ב)—(י״א תיכון
 יום ,13 קדימה אופיר, ארנון

 .20.00 בשעה 22.11.73 חמישי
*

 להקמת פגישות מכינים אנו
 ת״א, בירושלים, צל״ש אירגוני

הת אחרים. ומקומות באר־שבע
לתי שרונה, אל 283288/9 קשרו

והאסיפות. הפגישות אום

)14 מעמוד (המשך
 הנורווגי האלוף כתב כאשר חודשים, כמה
איש. עליה חלם לא סיפרו, את

כלכלה
ה מ ה כ ■ 1? עד בר־דבז

נכ בר־לב קו של הצבאית הבחינה על
 המומחים טובי רבות. האחרונים בימים תב

הו לא שהקו עתה משוכנעים הצבאיים
טו כישלון למעשה והיה עצמו, את כיח

״ה או הצרפתי, מדינו לקו בדומה טאלי,
ב שנפרצה רומל, של האטלנטית״ חומה

.1944 בשנת לנורמנדיה נחיתה
 של הכלכלית הבחינה על כתבו מעטים

 חשבונות, עשיית של אלה בימים הקו.
המטבע. של זה צד גם מעניין

 בבניית יותר. או פחות מיליארד
ה הפגזות של בעיצומן הוחל קו-בר־לב

 טרקטורים, מאות .1968 בתחילת מצרים
 ושאר דחפורים, בעלי כבד, ציוד מפעילי
הבי לבניית נקראו עבודות־עפר, קבלני
ש העצומה, סוללודהעפר ולהקמת צורים
התעלה. אורך לכל להשתרע עמדה
 ללא ובאילתורים, בבהילות נעשה הכל
 לא איש הנדסי. תיכנון וללא כספי תיכנון

 אף לקבלנים. תשלום של נורמות קבע
 מדוייקים חישובים לערוך ניסה לא אחד

ומוסמכים.
מחי העבודות קבלני דרשו זו, באווירה

משנוכ מעלה־מעלה, שעלו מופרזים, רים
חשבונותיהם. על חולק אינו שאיש חו

 עצום עומס ותטיל מטילה השיטה דים,
 כספים גיוס ותצריך הבאים הדורות על

ההצמדות. תשלום לשם מתמיד
האז המניות. בשוק גם פוגמת השיטה

 של מניות ולקנות להסתכן רוצה אינו רח
כ ויציבה, מוכרת חברה ואפילו חברה,

 לו מעניקה צמוד נייר־ערך החזקת אשר
אחוז. 25 עד 22כ־ של רווח
 האינפלאציה שקצב במידה זאת, עם
אפי או משמעותית, בצורה בעתיד יואט

 ה- אחר שהריצה הרי בכלל, יופסק לו
 כדאית תהיה לא למיניהם הצמודים מילוות
 ממש המניות, אל יחזור הציבור ביותר.

 ששת־הימים, מלחמת לאחר שאירע כפי
הכלכלית. הפריחה בעקבות

תנועות
מלחמת ת״ יום .. חו הסלי

 תמיד לי: אמרה שלי חברה של ״אמה
 רובה עם נמות אנחנו אך מילחמות, יהיו
 לכאן,״ באתי לכן אותנו. ישחטו ולא ביד,

 הופעתה את מתל-אביב דורית הסבירה כך
 (העולם מרי של ואוהדים פעילים בכינוס

 לדיון השבוע שנקרא חדש), כוח — הזה
המילחמה. בתוצאות

 עשרות רגיל. תנועתי כינוס זה היה לא
 שעות־חופשתם את הקדישו במדים חיילים

 במדי- באו הם בכינוס. לביקור המועטות
 בידיהם, מחסניות עם אישי, נשק עם קרב,

 ביקש פעם, מדי בעירנות. לדיונים הקשיבו
״קוראים הדיבור: רשות את מהם אחד

צוז הזה״, •ההולם י*  ♦ הישראלי החדשות שבז
 ,260134 טלסון ,12 קרליגד רחוב תל-אביס זהמיגהלזע הפער־כת
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 יודע אינו איש בר־לב? קו עלה כמה
 על איסור חל שבישראל מכיוון במדוייק,

 מישרד־הביט־ תקציב על נתונים פירסום
 800 בין נעות הן הערכות. רק ישנן חון.

 שני ואפילו וחצי, למיליארד לירות מיליון
מיליארדים.
 ללא זרם הכסף לילה. בן עושר

 כבד רכב בעלי של מצומצם לחוג הפוגות
לילה. בן שהתעשרו וקבלנים,
 התוצאה מרביתם. את סיחרר הממון

יק מכוניות מפוארות, וילות קניית היתר,
 מיוחדים, ושירותים סחורות וצריכת רות׳

תוצרת־חוץ. כלומר
 באפיקים זרם לא הללו שקיבלו הכסף

כל מיפעלי פיתוח של קונסטרוקטיביים
 שהגביר כסף היה מרביתו ותעשייה. כלה
בלאו־הכי. שדהרה האינפלאציה, קצב את

ה את מעט לא הרגיז החדש המימד
וה הציבורי בסקטור והשכירים עובדים

החד ריש״ ב״נובו הקינאה כאחד. פרטי
 לא־מעטה במידה היתד. ישראל של שים

 רבות והשבתות לשביתות חשובה סיבה
 בולו הציבור ובעיריות. תעשייה במיפעלי
ה״עשירים.״ מעמד התהוות נגד התקומם
והפסיכולו הכלכלנים מקרב דבר יודעי

 משלים היה הרחב שהציבור טוענים גים
 חגו- ו״הידוק כלכליות גזרות הרבה עם

 ראה אלמלא אלה, בימים הדרושים רה,״
 שהממשלה המילחמה״ ״עשירי בהיווצרות

טיפחה.
הקו. נפל כאשר נפלו לא הם

הבורסה
לונמודים הנהירה

ב ניירות־הערך בשוק הכללית המגמה
 בשערי הירידה המשך היתד. החולף שבוע

 ועיקבית בטוחה עלייה ולעומתה המניות,
למיניהם. הצמודים המילוות בשערי

 כימעט ישראלית המצאה היא ההצמדה
 בה בעולם, ארץ שאין כימעט מקורית.

הל הצמדת של הישראלית השיטה קיימת
 יוקר- מדד כמו שונים, לאינדכסים וואות

 ירקות־ופי- מדד הבנייה, מדד המחייה,
ומשונים. שונים מדדים ועוד רות

 בל- אינפלאציה של הישראלית במציאות
 הכסף, בערך מתמידה וירידה תי־פוסקת

 האדם על להגן כדי ההצמדה בשיטת יש
הקטן.

 יתרון לשיטה יש הקטן האזרח מבחינת
למ מפוקפק ד,יתרץ המדינה, מבחינת רב.
 מיליארדי המדינה חייבת היום כבר די.

צמו- ניירות המחזיקים לאזרחים לירות

מרי בכנס בחופשה חייל
ביד מחסנית ביד, מיקלע

 יום־ד,כיפורים,״ מילחמת הזאת למילחמד,
 לקרוא ״צריך התעלה, מן שבא חייל, אמר

צרי הממשלה הסליחות. מילחמת־יום לד,
 על מאיתנו, אחד מכל סליחה לבקש כה
הזאת!״ למילחמה שקדם מד,

ש.  ואי- החיילים, תגובותיהם.של צל״
 כבר שהם לבנים ואמהות אבות יחד תם

 שנה־ תוך אליהם שיגיעו או בקווים,
ובלתי־הססניות. תקיפות היו שנתיים,
 הפיקוד ועל הממשלה על הכעס למרות
מש — להסתירו היה שאי-אפשר העליון,
 כל לפעולה. תוכניות בהכנת עסקו תתפיו

 המשוחררים שהחיילים אמרו המשתתפים
ב העניינים את לקחת ״צריכים עצמם

 להקים הרעיון עלה במקום בו ידיים.״
 המילחמה משוחררי של מיוחד אירגון

 בקרוב. לצבא המתגייסים תלמידים ושל
 לאירגון נתן גבולות מקיבוץ אמיתי יוסי
שלום.״ למען צעירים — ״צל״ש :שמו את

 צל״ש פעילי נפגשו ערב באותו עוד
 הפעולה על החליטו תל־אביבית, בדירה

ה לפני הכנסת, ליד הפגנה הראשונה:
 סיסמאות האש. הפסקת על המדיני דיון

האחרו שהמילחמה רוצים ״אנו ההפגנה:
 — ״שלום באמת,״ האחרונה תהיה נה

 שוחרי־המילחמה,״ נגד ״לוחמים עכשיו!״
 השלום על ״המו״מ לצה״ל,״ הכבוד ״כל
שלום!״ ממשלת לידי —
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