
מאופר ברברה הנספחת עס פחה, בגרמנית בשיחה,
 (ההפרש במאזן-המיסהרי !הפער לחיסול מייבוא, ׳להקטנת הייצוא, להגברת להביא נועד

הכלכלית. העצמאות להשגת !והייצוא), הייבוא !בין
מאד. חמור בספק מוטל התהליך מחלקי חלק כל אולם

ת מדיניות ■ אלי אי סו טי־ או
העובדים. ילחץ מול !מעמד יחזיק אכן הליכוד אם היא גדולה שאלה כל, ודם ן*
\  את ייחס הוא .ארליך. את להדאיג ■שיכלו לממדים זה לחץ הגיע לא עדיין השבוע /

הבא. ;בשבוע !וע״דת־ההסתדריות כינוס לעיתוי: משל ירוחם של התקיפות -הצהרותיו
בעבר. שנרגע כפי משל, יירגע הוועידה ׳שלמחרת בטוח הוא

:׳מישורים !בשני חשוב, ■פסיכולוגי הישג השיגה הממשלה כן, על יתר
 המסוגלת קשוחה, הנהגה של ׳תדמית לעצמה העניקה ״המהפך״ ביצוע על־ידי •

אותן. לבצע אומץ־לב לה ושיש החלטות ׳לקבל
 נכונות את מגבירה הציבור, כקרב הממשלה את מחזקת זו תדמית

הנזרות. את ולקבל להישמע הציבור
הסמ׳מ־ פו׳פו׳לארי. הוא ו״׳ליבראליזם״ ״ליבראליזציה״ כמו במונחים השימוש •,1
 מהארץ להוציא חופשי, באופן דולרים לקנות ההיתר — חופש של החיצוניים ׳נים
 צעדים הם אלה כל — הבי׳ורוקראטיים הפיק׳וחים מן חלק סירוק לנפש, דולרים 3000כ־

 הרעת את רבים ׳בעיני לטשטש העשוייה הרות, של .אשלייה יוצרים חם פופולאריים.
מצבם.

 כאשר המציאות. פני מול בטהרה. תפוג זו פסיכולוגית ■שהשפעה ׳מאד ייתכן ■אך
הנגדיים. הלחצים ייווצרו הריאלי, שכרם ובירידת ההתייקרות ׳בעוצמת העובדים יבחינו

פרטיים, במיפעלים יבזחילת-שבר החל — שונות צורות ללבוש יכולים אלה לחצים ,
 גופים של התקוממות והציבורי, הממלכתי בסקטור גדולים צי׳בורים של ׳תגייעות־׳שכר

ועוד. הליכוד בקרב פנימי מאבק השכירים, לציבורי יותר הקרובים עצמו, הליכוד בתוך
 כל כאלה. מלחצים להתעלם יכולה אינה פוליטית מיפלגה שום
 יוכל הליכוד אם רם ספק להם. רגישה ■ממיפלנות המורכבת ממשלה
 של שצידקתם גם מה — המערך מאשר יותר כאלה כלחצים לעמוד

 האוכלוסיה של האחרות ■השכבות כאשר לכל, גלוייה תהיה העובדים
וספקולציה. התעשרות של כפולמוס נתונות תהיינה

:פשוטה בעובדה ביטוי לידי בא החדשה המדיניות של האנטי־סוציאלי האופי
 יהיה רב) באיחור (שתבוא תוספת־היוקר ועל בינתיים, מוקפא ששכר־העבודה בעוד

 במטבע, טספסר׳ות ׳הנובעים העצומים הרווחים על מוטל מס כל אין מס־הבנסה, מוטל
 על ההיטל מילבד החדש. במישט׳ר מהירה התעשרות של שיטות !ושאר בניירות־ערך

בספ הון־עתק לעשות מעתה יובל זריז ספקולנט ההון. על מס ׳שום הוטל לא המלאי,
מס. של אחת ׳אגורה אף כך על לשלם מבלי בדולרים, סרות

 צמודות איגרות לשוק הוציאה הממשלה :השבוע של קטנה דונמה
 אותן מכרו ואלה לבנקים, אותן הנפיקה היא לירות. מיליון 150 כסך

מכי לרגע עד ההנפקה מרגע כערכם, ההפרש כל גדול. כרווח לציכור י
להז־ תחת כמתנה, לבנקים ניתן — לירות של רכים מיליונים — רתם
המדינה. לקופת רימו

בל• מוטל שעליו האופלוסיה ׳של היחידי החלק הם העובדים ■כאשר ז׳ו, ■באווירה
ה ׳שהשבר !וברגע !שלהם. תביעות־השכר יאת ■לדכא בלתי-אפשרי כימעט יד,״ד. העול,
תוכנו. מעיקר ״המהפך״ יתרוקן הקודמת, ■לרמתו יעלה ריאלי

ה ■ ב ר ץ־ דו א א :ו תי ל או מצי
 ובעיקר זר, הון למשוך הממשלה תיקוות תתממש אם היא אחרת גדולה אלה ***
■לארץ. יהודי, הון (14

 רגי- בתנאים צריכים, היו הלירה ■של הפורמלי והניוד המטבע על הפיקוח צימצום
זז. לתוצאה ■להביא ■לים, "

העולם, ליהודי ענקית ואדוץ למין ישראל הפיכת על החולמים יש
 הון לארץ למשוך — כת־זמננו ציונות זוהי היהודי. ההון,השחור מרכז

יהודים. כמקום יהודי,
 יש אך ד,עליה. על ■לרעה הדבר ■ישפיע בוודאי ■בארץ, הריאלי השכר יירד אם
 יהודים לגורלם. מתמדת בחרדה העשירים היהודים חיים שבהן ארצות, כמה בעולם

 איי ליכטנשטיין, ׳שווייץ, במו לארצות שונות בדרכים שלהם ההון את מבריחים ■אלה
 זה שחור מהון גדול חלק למשוך מתיימרת החדישה הכלכלית המדיניות !ובר. ■בהאמה
■לארץ.

תיקוות־שווא. זוהי דכים, לדעת
 מובטח בשווייץ לכספם. ■כל קודם אלה יהודים ■דואגים לישראל, אהדתם ■בל עם

המידה. ■באותה מובטח הכסף יהיה בישראל בי יאמינו מהם מאד מעטים זה. כסף
 ■תמיד .מנסרות הקרובה המי׳לחמד, על נבואות מילח׳מה. ■של במצב ■חיה ■ישראל כי
 במצב כי להאמין יכול אינו איש כלכלית. התמוטטות עימד, מביאה מילחמד, בחלל.

 כל הון. הברחת לגבי ״ליבראלית״ מדיניות על ■לשמור הממשלה !תובל מילחימה ■של
 שצומצם (הפקוח המטבע. על קפדני ■פיקוח מאונס, יוחזר, כזה סמיקרה כי יחשוש אדם

.).1939ב־ מילחמת־העולם, פרוץ ביג׳לל ■במקורו, הוא, אף הונהג השבוע
 כמויות ארצה תמשוך החדשה המדיניות בי להאמין קשה בך משום

 זו, משיבה פה. עד כא שלא שחור, או לכן יהודי, הון של גדולות
 מישאלה היא הליכוד •טל הרוחני בעולמו השום תפקיד תמיד שמילאה

כלכלית. ■מציאות מאשר יותר חסודה
)34 בעמוד (המשך

במדינה
העם

מ התתז־ח ת מש!ה1ה
 מראש ניבאו הכוכבים

 הכלכלי המהפך את
השבוע שהתחולל

■הש התחולל אשר את מראש ■•שצפה. מי
 היה במדי׳נת־ישראל, הכלכלי בתחום בוע

 בהם לצפות ■שידע ומי השמיים. גרמי
 יכול היה הנכונות, המסקנות את ולהסיק

להתחולל. לעתיד מראש עצמו להכין
 הישראלי האסטרולוג היה מאלה יאחד
 תש׳ל״ח ראש־השנה לקראת ליפשיץ. הרצל
 מדינת •של אסטרולוגי מיפוי הרצל ערך

 פיי ■על ללמוד .ניסה החדשה, !בשנה ישראל
 במרוצת ולתושביה למדינה הצפוי את

 לא מסקנותיו את שונים. בתחומים השנה
 בתחזית פורטו הם לעצמו. הרצל שמר

העו ישל האחרון השבה בג-״ליוו -שפורסמה
 לפני בדיוק אור -שיראה ),2088( הזה לם

חודשיים.
 ״בחודש :ליפשיץ האסטרולוג אז קבע

 ואוגוסט יולי יוני, ובחודשים '77 נובמבר
כל תוכניות למימוש לצפות יש 1978

בע ידענו לא שכמותן מהפכניות, כליות
 בתחום חשובים •שהקו רבים דברים בר•

 יגרמו השינויים ערכם. את יאבדו הכלכלי
 משמעות• ושיפור עצומה חיובית תפנית

ה־ זאת, עם ידענו. ■שלא ׳בהיקף בכלכלה,

 כמה בביצוע פתוחה חיתח לכך הדרך
 לנקוט היססה המערך שממשלת צעדים

לכפ ואיקרית בירעם עקורי החזרת :בהם
 ושיחרורו ערבי שר־חוץ סגן מינוי ריהם,

 הכלוא קאפוצ׳י, הילריון הארכיבישוף של
 לפעילות סיוע על שהורשע אחרי בישראל,
עדינת. הבלנית

ממש הצליחה לא ערבי שר־החוץ סגן
 כדי שמונתה הוועדה למצוא. הליכוד לת

 התכנסה ובירעם איקרית בפרשת להחליט
 החלטתה. את ודחתה בילבד ישיבות לשתי
 דד סף על עמד קאפוצ׳י הילאריון אבל

במ רק תלד היד, שיחרורו מועד שיחרור.
 לשלם מוכן יהיה שהוותיקן המדיני חיר

תמורתו.
ה בתחילת עוד התנהל כך על ד,מו״מ

 כראש- רבין יצחק של כהונתו בימי שנה,
 חששה המערך שממשלת אלא ממשלה.
התגו מפחד בעיקר. קאפוצ׳י את לשחרר

האופו מצד צפויה שד,יתד, הנזעמת בה
הימנית. זיציה

 המשיכו החדשה, הממשלה כוננה כאשר
 שיח־ את ולבקש ללחוץ האפיפיור נציגי
 דווקא היה ראשון בכד שתמך מי רורו.

הב יועציו אבו־חצירא. אהרון שר-הדתות
 קאפוצ׳י את לשחרר יצליח אם כי לו טיחו
 רשמי לראיון אותו לקבל האפיפיור עשוי

 אקט השיחרור. על אישית לו ולהודות
 ודד הצעיר השר את להפוך כדי בו שהיה
.*• בינלאומית* לאישיות מוכר בילתי

ה ט ר בנו קיבל שר־הדתות בכלא. ח

ת שיעזוב הליכוד, בעד בבחירות שהצביע ״מי ״1 ההפגנה א

ובחל מכאיבים די מיקרים יגרמו שינויים
 טובה ׳תהיח זו תקופה אפילו!מזעזעים. קם

הכל הפעילות ארוך. לטווח להשקעות
 ■בצורה במטרה דבקות תוך תימשך כלית

׳ביותר.״ יסודית
 התחזית זו היתה לא אגב, כנין. מחלת

 הרצל של האסטרזל׳וגי !במיפוי היחידה
 הוא השאר בין התממשה. ■שכבר ליפשיץ,

 ספטמבר ״בחודש תחזית: באותה קבע
 מנחם ראש־הממשלד, על ■יעברו הקרוב

 נפשי מתח של קשים ימים עשרה בנין
 ממצב בתוצאה להיווצר העלדלים גבוה,

 גם עליו תעבור דומה ■תופעה בריאותי.
 מ־ ייצא הוא יאבל ומאי. ׳אפריל ,בחודשים

לדאגה.״ סיבה ׳ואין בשלום אלה ׳מצבים
או ישאבו באסטרולוגיה המאמינים אלה

האסט של ■תחזיתו מהתגשמות עידוד לי
להת יוסיפו הכוכבים תחזיות אם רולוג•

 צורך עוד יהיה אולי זו, בצורה אמת
 גם היומיים המניות שערי ■בצד ■לפרסם

למשקיעים. לייעוץ אסטרולוגי לוח

יחסי־חוץ
הנווזחדור מחיר

 הוריד מוקדם פירסום
 שניתן המחיר את

 מחוותיקן לכבות ■היה
קאפוציי שיחדור עכור

ממש חרדה לכינונה הראשונים בימים
 גדעת־ לה שנוצרה לתדמית הליכוד לת

 קיצונית. ניצית בממשלה העולמית, הקהל
 זו תדמית ולרכך למתן ביקשו ראשיה

 מסע תוכנן כך לשם אפשרית. דרך בכל
 כמה לנקיטת רעיונות ונהגו נמרץ הסברה
 בעיני הממשלה את להציג שיסייעו מחוות,

 ושו- שקולה כממשלה העולמית דעת־הקהל
חרודשלום.

 משה שר־החוץ של תמיכתו את זד, שא
 יוצא- השיחרור את להצדיק כדי דיין.

הוו ללחצי ככניעה שיראה מבלי הדופן,
 קאפוצ׳י של שיחרורו כי הוסבר תיקן,
 ל- בדומה הומאניטאריים, מטעמים יעשה

 הוסבר עוד בן־ציון. יהושע של שיחרורו
 מעשיו על חרטה כבר הביע קאפוצ׳י כי

לנוצ ישראל ממשלת של סיועה בעקבות
 עם נמנה הגדול שחלקם לבנון, בדרום רים
עדתו. בני

 המחיר את לשלם סרב האפיפיור אולם
 קא- שיחדור עבור ממנו שנתבע הגבוה
 העקרונית ההחלטה נשמרה כך לשם פוצ׳י.

שיח על בממשלה שהתקבלה החיובית
רא ידיעה כמום. בסוד הארכיבישוף דור

 להתפרסם עמדה הצפוי השיחרור על שונה
נפס אך הזה, העולם של הקודם בגיליון

 ימים ארבעה כעבור הצנזורה•*. בידי לה
 חריף, יוסף מעריב, של המדיני הכתב פוצץ

לצנ להגישה מבלי בעיתונו הידיעה את
זורה.

 להודות הממשלה נאלצה מכך כתוצאה
סוכ בטרם קאפוצ׳י את לשחרר בכוונתה

 בשל כי היד, נראה הוותיקן. תמורת מה
 בתמורה הוותיקן יסתפק המוקדם הפירסום

 ל- שיופנה בקשה מכתב בלבד: סמלית
 יהיה שניתן בירושלים, נשיא־המדינה

בירו הוותיקן של כהכרה עליו להסתמך
 שהאפיפיור מבלי ישראל, כבירת שלים
רשמית. כך על יצהיר

 בתחילת הופיע כך על ראשון רמז *
 בו )2080( הזד, בד,עולם השנה יולי חודש

לנקוט עשויה הליכוד ״ממשלת נכתב:
 למשל, כמו, הפגנתיים צעדי־ראווה כמה

ממאס קאפוצי הארכיבישוף של שיחרורו
רו.״
 בו במקום להתפרסם נועדה הידיעה *•

 תשקיף מדור בראש הלבן הכתם הופיע
).2095( הקודם הזד, העולם בגיליון
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