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לנגר פליציה עו״ד
 קפליוק אמנון המזרחן

אל־פלג צבי המזרחן

 ג׳ נימי פתוח המועדון
 נערב 9נ־ מתחילות התוכניות

נערב. 8.30 משעה פתוח המועדון
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■■ מילטון ר׳ של תמיתו! ■1
)27 מעמוד (המשך
שה ברונו, הפרופסור עם מסכימה אני

 שכזאת אינפלציה גורמת אינה ממשלה
ה בפעם כתבתי זד. על — גרעונה בשל

קודמת.

ט הנפ
שם אינו א

ר ה ש ק  לאינפלציהו כסיבה לנפט, כ
 הנ״ל הפרופסורים האם זוכרת אינני

פופו סיבה הוא מחירו אך אותו, הזכירו
העולם. בכל כמו אצלנו לאינפלציה, לרית

 270כ־ היא לשנה לדלק המשק הוצאת
 הוא דולר מיליון 200כ־ מזה דולר. מיליון
למצ השדות העברת (אחרי כה. עד ייבוא
 7כ־ מהווה זה סכום יותר). יהיה זד, ריים

התו של 27>ל־נ מעל קצת לירות, מיליארד
מת התוצר מן 2/״0 אם שלנו. הלאומי צר

 כולו התוצר — ב־מ/״ססג נניח — ייקרים
 באחוז זאת התייקרות בשל להתייקר צריך

 להוסיף יכול הוא במשק בגילגוליו בלבד.
ב ההתייקרות אין אך אחוזים, כמה עוד
 של אחוזים לעשרות מספקת סיבה דלק

כללית. התייקרות
וכרו־ רזין הפרופסורים היו אילו

נג היתה והאינפלציה צודקים, נו
וכ — והציפיות השכר כשל רמת

המ שהמיתון יתכן — הנפט של
 אינו המיתון אך עוזר♦ היה תוכנן
 האינפלציה כי מקום, כשום עוזר
 כשל דוהרת ואינה נגרסת אינה

ה עליית כשל לא אלה. סיכות
האינפלצ הציפיות כשל לא שכר,

 ׳הממשלה, גודל כשל לא יוניות,
 כשל לא וגם מחירי־הדלק כישל לא

קיצכות־סעד.
 חלו- בשל ומתגברת נגרמת האינפלציה
גו עצמה שהיא המעוותת, קת־ההכנסות

הממשלה. עזרת בלי או עם — לד, רמת
 ויותר יותר מתרכזים אינפלציה בזמני
 את דוחפות והן מעטות, בידיים אמצעים

יש לא הזה המצב את למעלה. המחירים
 להחריף עלול הוא להיפך, המיתון. נה

 יותר, עוד דוהרת אינפלציה ולגרום אותו
 הו־ עם ביחד יילד זה אצלנו גם שהפעם

סר־עבודה.
לת צריכים האינפלציה את להוריד כדי

 לעשות ולא האינפלציה, דיווחי את קוף
 ולמנוע אותם לתקוף ואפשר אפשר מיתון.
היווצרותם. את בכלל

כל למדיניות מעשיות הצעות כמה הנד,
 את ולמנוע להוריד היא שמטרתה כלית,
האינפלציה: דיווחי

 למדד, 1007ב־ס השכר את להצמיד •
 בעלייה חלקו את לו לתת כך על ונוסף

הלאומי. בתוצר
•  ,..תקציב־ה,מדינר מחירי על לפקח ׳

 התייקרות או — מכסימלי מחיר לקבוע
מו הממשלה שבו — מכסימלית שנתית

השי ואת הסחורות את לקנות עדיין כנה
 והיא גדולה, קונה היא מספקיה. רותים
המי באותה לפחות זאת לעשות יכולה

 כמעביד בכוחה, משתמשת שהיא כפי דה
עובדיה. שכר על לפיקוח גדול,

הצמו איגרות־החוב קוני את לחייב >1
 לפחות. שנה חצי במשך בהן להחזיק דות
 תחת חיסכון, של צורה הצמודים יהפכו כך

 ומחזורו שהיקפו צמוד, כסף סתם שיהיו
 היום. שזה כפי — האינפלציה עם גדל

למוכ״ז. הפרעון את לוותר גם רצוי
 עם מיתון של הסכנה כן, נעשה לא אם

ו ביותר. ממשית היא דוהרת אינפלציה
ני אם כפל־כפליים חמור יהיה זה מיתון

 בגלל הבינלאומית קרן־המטבע בידי פול
 בסך חובות — לחו״ל הגבוהים חובותינו

 יותר או פחות השווים דולר, מיליארד 20
שלנו. הלאומית להכנסה
 שאותה מדינה בכל מיתון דורשת הקרן

 אנחנו חוזרים וכאן ״להושיע״. באד, היא
 המי- של הנביא הוא פרידמן. מילטנן אל

הללו. תונים
 קרן־ כנוסח שכזה, מיתון אחרי
 נשארת לא הבינלאומי, המטבע

 מיס- מדינה כאותה אבן על אכן
בנה.

בהמוני עובדים נסגרים. בתי־חרושת
כל ענפי יורד, התוצר לרחוב, נזרקים הם

 ראינו נסגרים. שלמים כדאיים״ ״לא כלה
בתורכיה. וכעת בארגנטינה, זאת

 ערים מדיניותנו שקברניטי מאד יתכן
ה את להוריד המיתון שסיכויי לעובדה

 והמיתון ביותר, קלושים הם אינפלציה
מקרן־ר,מט ״עזרה״ לבקשת כהכנה מוצע

תו במישנה מציעה אני הזה במיקרה בע.
 האינפלציה הגה את מהר־מהר לסובב קף

 קרן- למימי נתקרב שלא כדי הנכון, בכיוון
מדי. מאוחר יהיה שזה לפני — המטבע
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ם  30 דה צנד
או מחבוש, ימי

נחושה טנוו מיקי
בדעתה

להתייצב שלא
מילואים לשלות

 להינעל, עומדים כית־הסוהר *<ךערי
 הסמלת מאחורי הקרובים, ״■בשבועות

 שקיבלה צדקריאה, טבור. מיקי במילואים
 לשירות להתייצב לה מורה שעבר, בחודש

 בנובמבר. 25ב־ החל יום, 15 של מילואים
 לשרת. מראש סירבה ,22,־ד בת מיקי, אך

 שרות לתנועת להצטרף העדיפה זאת ׳תחת
 מחאתה את הקשר, בדרך ולהביע שווה
לצה״ל. בנות בגיוס האפליה כנגד

 לשר־ כסיכתם מיקי כתבה
 אחרי מייד וייצמן, עזר הכיטחץ,

הצו: קכלת

לכלא* מתבוננת מיקי
התמדה כושר

 בארץ קיימו׳ת השר, כבוד לך, כידוע
 בנות לגיוס הנוגע בכל מירד, אמות שתי

 ׳נפגעת עצמי רואה ׳אני הביטחון. לשרות
 ב־ שנתיים מפני!ששרתתי לרעד, ומופלית

במילו נוסף שרות לשרת ועלי צד,״ל
 נדרשות שאינן בנות שיש בשעה אים,
 זה אם — שהוא ׳שרות לכל וכלל כלל

חליף. לאומי שרות או בצד,״ל שרות
למש לבך ׳תשומת את להפנות ברצוני

 בעיתון ושפורסם נתיב האלוף שאמר פט
 מה ״כל החג: ערב של אחרונות ידיעות
 לא יום־ד,כיפורים מלחמת מד קרוש שהיה
 אלא בצבא רק לא המלחמה, אחדי קדוש

וציונות.״ עליה ביטחון, כמו ערכים גם
ער מכרה במדינתנו השלטת המנהיגות

 במחיר ראשונה ממדרגה מוסריים כים
ביותר. שפל קואליציוני

 בצה״ל הבנות שרות את לראות עליך
 לזלזל ולא המדינה לביטחון ערך כשווה

 יוכל לא בצבא בנות שללא מפני בכך,
כהלכה. לתפקד צד,״ל

 בושה הוא בצה״ל לבנות השרות כיום
הול המופקרות שרק היא הרווחת והדעה

 אופפת אינה !שהקדושה וברור לצבא, כות
צד,״ל. את יותר

 למלא בכוונתי אין מטה, החתומה אני
 מטעמי בידי הנמצא המילואים צוו את

 כפי — בנות גיוס שחוק ומפני מצפון,
 מגי׳לת עקרונות את נוגד — כיום שהוא

 בכל אפליה מתירים שאינם העצמאות,
ודת. גזע למין, הנוגע

 בעת לקריאה ספרים של שקית מכינה •
מאסרה.


