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העם
אמון של משבר

— זשיגזי סיכוי אץ
 עוחציתח התחושה הימה

 נ;ד הזעם את
הממשזח שד חכזכזיים צעדיה

 הנו־ ד,כלכליים והצעדים הלירה פיחות
 היו לא במקביל, הממשלה שנקמה שפים

 לעמוד מסוגל הציבור שאין גזירה בבחינת
 לא הקצר בטווח המוחשית השפעתם בה.

 את להרע כדי בה היה ולא חמורה היתד,
הוש אם בישראל. מישפחה אף של מעמדה

הממש מדיניות כלפי צודקת ביקורת מעה
 שטענה הביקורת דווקא זו היתד, לה,
 בהם ואין מדי פשדניים היו הצעדים כי

 ניצב בפניה אחת בעייה אפילו לסתור כדי
הישראלי. המשק

הכל הצעדים כלפי הציבור תגובת אולם
 היתה הממשלה, החליטה עליהם כליים,
 ספונטאניות שביתות־מהאה צפויה. בלתי
 התבטאויות אורכה. לכל הארץ את הציפו

הממ כלפי ועדי־ד,עובדים ואנשי הפועלים
 בעבר. מאשר חריפות היו וההסתדרות שלה
 שיכבת בקרב התלקחה וזעם תסיסה של אש

 הזעם כשעיקר במדינה, השכירים ציבור
ההסתדרות. נגד דווקא מופנה

להתמר הצדקה כל היתד, לא לכאורה
העבו יחסי את שוב לערער ■שאיימה מרות

 של הכלכלי במצבה ההחמרה במשק. דה
 שואה, סף אל אותה הסביאה המדינה,

 כדי הסברה במסע צורך אין לכל. ברורה
 המשמעות היא מה הציבור את לשכנע

 וצינד מטבע־החוץ רזרבות הידלדלות של
 צעדים בהבנה מקבל היה העם הייצוא. צום

 מאלה יותר הרבה חמורים מוגיטאריים
 מלווים היו הם אילו שבוע, לפני שננקטו
 את להבריא כדי בהם יש כי באמונה

 מדרדר בו בכיוון תפנית ולחוות המשק
המשק.

 מהעדר נבע הוא המוני זעם נוצר אם
 גורם כל מאשר יותר שכזאת. תיקווה

 מצב להיווצרות הממשלה דווקא אחראית
 תכלית חוסר של היא השכירים תחושת בו

ותוחלת.
 הרפואה, כמו טהור מדעי בתחום אפילו

ד,ניק המופשט הגורם של חשיבותו מוכרת
 הפחת כי יודעים, רופאים תיקווה. רא

 במחלה־ שלקה חולד,-אנוש בלב תיקווה
 סיכוי־חיים, לו מותירה שאינה ממארת,

 ובמקרים חייו את להאריך כדי בה יש
המח על להתגבר לו לסייע אפילו נדירים

 רק הסיכויים ואובדן התיקווה העדר לה.
החולה. של מצבו את מחמירים
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ישראל לספרי מקצועי בטאון

 הפיחות בעיקבות לעם שאירע מה זה
כל להבראה התיקווד, אובדן — האחרון

כלית.
נה הממשלה דחליל. - ההסתדרות

 פעולותיה בין קשר אין כאילו אחד מצד גה
 לא היא המשק. של החמור מצבו לבין

 מחדש לאירגון תביעות בתקציבה. קיצצה
 אל נדחקו משרדים וצימצום המנגנון של

קואליציוניות. סיבות בשל לשולחן מתחת
 הציבור על גזר בו עצמו שבוע באותו

 הגיש מחירים, והעלאות מיסים של גזירות
 לבית־המיש- רבינוביץ׳ יהושע שר־האוצר

 להתיר מבקש הוא לפיו תצהיר העליון פט
 לכיסוי ל״י מיליוני עשרות לחלק לו

 המיסחר־והתעשייה, שר המיפלגות. חובות
 נוגעות החדשות שהתקנות בר־לב, חיים

 אחר, מישרד לכל מאשר יותר למישרדו
 ביקורו את להפסיק לנכון מצא לא אפילו

לארץ. ולחזור בארצות־הברית
 בקרב הגבייה העמקת על ההבטחות כל

ניס ועל ומשתמטי־המס, העצמאיים ציבור
כחס ניתגלו השחור, המשק את לאתר יון

כיסוי. רות
 משל, ירוחם של בהנהגתו ההסתדרות,

 ייצוגי דחליל גייר, של כנמר היתגלתה
 בו מזלזלת שהממשלה השפעה, כל חסר

ממנו. ומתעלמת
 ליצירת חברו יחד האלה הגורמים כל

 למי־ להתפתח העלולה סוציולוגית מועקה
 סיכוי אין של התחושה מסוכנים• מדים
 גרוע רק הוא שצפוי מה וכי שינוי לשום
 נושאת -שהממשלה תחושה — מהקיים יותר

 אחד את שהולידה היא — לה באחריות
העם. בקרב הגדולים ממשברי-ד,אימון

 של ״ם1המנ תעריפון
1.5ז.5מ־ החל

ה 0הווול הו
שנה /!2ל־גלידות לשנה

הוצאות מחיר הוצאות מחיו
משלוח העיתון משלוח העיתון

100 = 8 4־ 92 196 — 16 + 180 בארץ המנוי דמי •
108 = 16 + 92 212 = 32 4- 180 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואי חוץ לארצות המנוי דמי
128 = 36 4- 92 250 = 70 4־ 180 ואיראן אירופה ארונות לבל •121 = 29 4־ 92 236 = 56 4- 180 לקפריסין 62 = 154ס + 92 300 = 120 4- 180 ולקנדח לארח״ב •150 = 58 + 92 292 112 4- 180 קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
152 = 60 + 92 297 117 4־ 180 קו מקסי ל 9
172 = 80 + 92 336 = 156 4- 180 ונצואלה רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקח, 9
194 = 102 + 92 380 = 200 4־ 180 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, 9
192 = 100 + 92 376 = 196 4־ 180 וניו-זילנד לאוסטרליה 9
179 = 87 + 92 350 — 170 4• 189 לפנמה 9
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