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 הגואה, השוק עבור רק ולעבוד להתארגן
 יבו־ או רופאי־השינייס זאת שעושים כסי

 ימשיכו הביקושים אם ולכן אני־המכוניות.
וה — מראים שהנתונים כסי — לרדת

ב חמור חוסר־עבודה ייגרם לא, מחירים
 תמשיד שהאינפלציה ובמידה אלה. ענפים

 של וחסכונותיהם הכנסותיהם את ותסחוט
 גם תעבור התופעה עובדים, ויותר יותר

אחרים. לענפים
ל נגיע לא הארוך שבטווח מקווה אני
 דרום־אמריקה, ארצות או הודו של מצב

 וטכסטיל נעליים מזון, כמו ענפים גם שבהן
 רק ולא בעלי־האמצעים, בשביל רק עובדים

רופאי-השיניים.
 קטן אחוז כעולם רכות כארצות

 כהחלט מסוגל כעלי־אמצעים של
 של כושר־הייצוד כל את להעסיק
אפשרי. כהחלט הדכר משקן״

 המיתון
יעזור! לא

 כעת. נכנסים אנחנו שבו התהליד הו ¥
 מן שונים כלכלנים בעצת הממשלה, י

 על-ידי זאת להחיש רוצה עוד האקדמיה,
העדו לפי מיוזמתה. חוסר־עבודה גרימת

 שזה מאמינים אינם עצמם הם אפילו יות,
המחירים. עליית את יעצור

 על הממונה־המתפטר ברגלס, פרופסור
 הכלכלי בסימפוזיון אמר אגף־התקציבים,

 צעדי־המיתון הערכתו שלפי בתל־אביב,
משו אני .70ס/סל- האינפלציה את .יורידו״

 המיתון לדעתי כי צודק, שהוא כנעת
 בשוק- יפגע לא העממיים הייצור בענפי

 — האינפלציה של הדינאמו — המותרות
 רק הוא אותו. המקיים הציבור ובהכנסות

 זה בשוק־מותרות לייצור ההון את יפנה
 בתמונות בזהב, בפיננסים, להשקעות או

 ובשאר בנכסי־דלא־ניידי וכמובן מקוריות
בלתי-פרודוקטיביים. ירקות

 כוח־העבודה את אחריו מושך גם זה (דבר
 רב כוח-אדם של הבעייה אלה. לענפים

 ״שלא האנשים בעיית אינה בשרותים מדי
 זרימת- של בעייה אלא לעבוד״, רוצים
 בענפים יותר גבוהה ההון ריווחיות ההון.
בייצור). מאשר אלה

 של הנימוקים מה יודעת אינגי
 חוסר■ לגכי כרגלס הפרופסור

ה לגכי המיתץ של האפקטיכיות
מלה ממני נשגב אך אינפלציה.

עו מה לשם אז כך, זה אם : כין
 שהם הוא שלי הרושם ? זאת שים

 רעיון שום להם אץ כי זאת, עושים
לעשות. מה אחר

 הם — שנים כמה לפני היה זה — פעם
 הם המשק. את יציל גדול שפיחות אמרו

 שניה, פעם הצליחו. לא אך בו, האמינו
 שיש אמרו חודשים, כמה לפני מזמן, לא

האינפל את ״לעצור הייבוא, את להגדיל
כל מאזן־התשלומים,״ חשבוע על ציה

הצ לא ושוב למחצח, בזה האמינו שונם.
 לא מיתון, לעשות אומרים היום ליחו.

יצליחו. לא הפעם וגם בכלל, בו מאמינים
 כי מאוחר, יהיה זה הפעם אך

 לנו נשאר שעוד מה יהרוס המיתון
 עם ויחד והתעסוקה, הייצור טוכ,

שלנו. ההכרה כסיסי כל את זה
 את להרוס הוא לעשות שצריכים מה
 ריווחי-האינם- מרוויחי של הגואה השוק
ם — לציה ד ג צ ת מ ו ס נ כ ה ם ה ג  ו

ד צ . מ ם י ר י ח מ  גם יעצור זה דבר ה
 חוסר- גם בבד בד וימנע האינפלציה, את

עבודה.
אינ לעצור לניסיון שחר אין
 חוסר־עכו• על-ידי — היום פלציה

לת צריכים כיחד שניהם את דה.
 הצדדים מכד התקפה על-ידי קוף

זה שוק ועל - המותרות על^שוק־

•!

טעות תיקון
 נפלה )2200 הזה (העולם הקודם במאמרי

 בהשפעת העוסקת הפיסקה של בטכסט טעות
 שם החשבון האינפלציה. על הנפט מחירי
שכתוב. כסי לשנה, ולא שנה, לרבע מכות

מסת מדינת-ישראל של הדלק צריכת
 מן 8מ/0כ־ המהווה דולר, בכמיליארד כמת

 חוסר- לגבי המסקנות הלאומית. ההכנסה
 לגבי במחירי־הדלק העלייה של המשמעות
בעיניהן. עומדות 100^ של אינפלציה

בבית־החולים שוכב מרציאנו שה
שהרופ אחרי בירושלים, צדק שערי •■ז
 בן הילד הימנית. רגלו כף את כרתו אים
 בגן־החיות טיגריס מנשיכת נפגע 11ה־

הירושלמי.
 עם לשוחח מסוגל אינו מבוהל, הילד

 יומם לידו יושבות ודודתו סבתו מבקרים.
 הוא פעם מדי להרגיעו. ומנסות ולילה,
 לי אוכל הנמר !אבא ״אבא, :בזעקה פורץ

ה מחלום מתעורר וכשהוא הרגל!״ את
בבכי. פורץ — בלהות
 כלואות שחיות הראשונה הפעם זו אין

 מוסתרים כלל בדרך במבקרים. פוגעות
 כדי אם הציבור, מידיעת הללו המיקרים

 הוצאת למנוע כדי ואם בהלה, ליצור לא
אחר. או זה לגן־החיות רע שם

לת מתכוננים משה של מישפחתו בני
 חברת באמצעות מגן־החיות, פיצויים בוע

 בגין גני־חיות, מבוטחים שבה הביטוח
 ינסו המישפחה בני זה. מסוג מיקרים
גבו די אינם שבגן הגדרות כי להוכיח-

 מנהלי נקטו שבה הזהירות מידת כי הים,
 מוטלת ההאשמה וכי מספקת, אינה הגן
 לכלוב גדרות שתי ואכן, גן־החיות. על

 אפשר מטר. בגובה הראשונה הטיגריסים.
מפ השנייה רבה. בקלות מעליה לקפוץ
 המבקרים. ובין החיות בין במישרין רידה
 העליון וחלקה אבן עשוי התחתון חלקה

 10כ־ צלעותיהם שאורך מרובעי־מתכת,
״מ.0

מותר הכל
לירות 50 בעד

גבור את להפגין מעוניין היה הוא * י חבריו. בפני להשוויץ רצה ילד ך*
 ובשנים שבנגב, באופקים נולד הוא תו.

 מישפחתו בני על-ידי הועבר האחרונות
 השבת במוצאי בירושלים. לבית־יתומים

 לגך־החיות. מחבריו כמה עם הלך שעברה
 את והניח הראשונה, לגדר מעל קפץ הוא
 של המתכת ממרובעי אחד בתוך רגלו כף

 את בפיו תפס הטיגריס השנייה. הגדר
כף למשוך. והתחיל הילד של סנדלו קצה

 מעבר אותו מעמידים אלו הוריו. עם לביקור הבא קטן ילרוהילד
״אנחנו מסבירה: אמו מרחוק. בכלוב מתבונן הוא לגדר,

להתרחק ערירית אוזזוו אוחוו אוהרוח והו החיות את ■זריח

החיית גן־ מבקרי
שיכי□ ס ממ פ ט ל
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