
 מרוצים קריסטל לקוחות 150,000 •
זאת, יאשרו

 שלה היחידה הכביסה מכונת •
ושרות. בטוח שנות 15

 יותר הרבה שווה קריסטל •
בתאר שזכתה היחידה - ממחירה
״.1980- ביותר הטובה ״הקניה

*
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)14 מעמוד (המשך
 המצטברים העודפים במלאי לתמוך

 לוקחים — המתמוטטים ובמשקים
 כך העובדים. מידי כוח־הקניה את

 לתמיכה בתקציבים צורך יוצרים
מ נלקחים אלה תקציבים במשק.

 ושרותי־החב־ הסובסידיות תקציבי
 את יותר עוד שמוריד דבר רה,

 נוצר כך העובדים. של כוח־הקניה
ממ תמיכה בתקציבי נוסף צורך

הלאה. וכן שלתיים,

 הפסדים. שנעשים ראינו רווחים.
 אך הון, סיבסוד גם בתקציב יש
מ 30ס/סכ־ הפעם. העיקר זהו לא

 מיליארד 600מ־ יותר של תקציב
ל ואולי מאות, לכמר, הולך ל״י

 עוב- אלף 100( ספקים, אלפי כמה
!).ממנו 70/0 רק מקבלים די־מדינה

 את מקבלים אלה ספקים
ה ישל 100$כ־ תשלומיהם
 מינימלי, ובפיגור התייקרות,

משלמים הם פ לעובדיה אך

מי____
ד! מפסי

 מפסידים כוודאי עובדים ׳^י
הממש גם וכך זה, בתהליך 1 י

 לשרותי לא כסף, לה אין לה.
המשק. לפיתוח ולא חברה

 ה־ על מתבזבז לא-מבוטל חלק
מס פיגומים בניית של נסיונות

המשק. של הסדוקים לקירות ביב
 לעזרה מתנגדת אני אין

 מיפעלים, להצלת ממשלתית
 שהגדלת טוענת אני אך

 העובדים של כוח־הקניה
 הרכה בצורה אותם מצילה

 לגרום מכלי מוצלחת, יותר
לממשלה. הפסד

 היא ״האינפלציה
 איו או ־ באמת!מס

 משולם הוא
 אלא לממשלה,

לשיכבתהומתעשויס

 הזו, מההתייקרות 70$ רק
ה הבסיס על גדול. ובפיגור

 טובים לרווחים זוכים הם זה
הממשלה. חשבון על

 הממשלה גם זו בצורה להיפר,
מרוויחה. היתה
 נסתכל אם היום? קורה מה כי

: מצד בתקציב ת ו ס נ כ ה ה

ה איגרות־החוב רוב בעלי גם
 של לא־מבוטל בחלק זוכים צמודות

 שנגרמות וההתייקרויות התקציב,
 בתקציב הסובסידיות ביטול על-ידי

 מוסיפות רק בו השרותים וצימצום
עצמו. התקציב מתוך אחוזים להם

5258 ־■ ץ

קולדה ־ו>1י0
* עוד טעמת ל
 הדזוויה את נסו

קולרה! פינה שתו

חצי ועוד מיליון *שני
^ ראשון! פרס ל״י2,500,000

 הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
 ובהגרלה! בזוטא זכיה ל~-מינימום30

^ ׳ היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה
בזוטא! מיידיות זכיות 233,600

 - ל״י 14,406,000
שבוע! בכל הזכיות, כל סך י8ט

פרטיים
 מדוברת בערבית

 וספרדית
הרמות בכל

לבגרות) הכנה (גם

 מאירה 261993 טל.
כבוקר 9.00 עד

 מגרש בעל
בוניס !■ת
בע״ר סיימון

 לבניו חברה
03־843331 טל:

 הלאומית ״ההכנסה
 ימומנו מורכבת
בילבד. •מרוות

 ,111? ׳תאחז אס
בהכרח״ תומר מולה

 תהיינה לא שהן ברור כבר היום
 זה והרכב גודל לקיים מספיקות

ה בשכר, הירידה הוצאות. של
 העובדים, של בכוח־הקנייה ירידה

התק של ההכנסות בצד מתבטאת
 ובמסי־ במסי־קנייה בירידה ציב

ל רוצים זו מסיבה כאחת. הכנסה
 מסי- את המסים, את כיום הגדיל

כ ומסי-ההכנטד■ למיניהם הקנייה
 עוד ירידה תהיה התוצאה אחת.
מ וכתוצאה בקניות, גדולה יותר

נו צורך ויתהווה במסי־קניות, זה
<הלאה. וכן מסים. בהעלאת סף

 ברור באופן מפסידה הממשלה
ה כי פלא, זה אין זה. בתהליך
הממ את המקיימים הם עובדים

ה גם מפסידים הם וכאשר שלה,
 לא בכלל זה ולכן מפסידה. ממשלה

 הפסדים לגרום הממשלה מצד חכם
ו תקציבה דרך לעובדים, נוספים
 מפרנסים עשירינו אין לו. מחוצה
לכך. מתכוונים הם אין וגם אותה,

מי_____
ח! מרווי

 מן ? כאן מרוויח מישהו אם
 התוצר כאשר שכן. ההכרח !1 1

 הרי יותר, או פחות קבוע, הלאומי
ה בשכר ירידה של מיקרה בכל

הריאלי. הרווח בהכרח עולה ריאלי
 מורב־ הלאדמית ההכנסה

 אם כלבד. ומרווח משכר כת
 זהו עולה. השני יורד, אחד

 מאזן ראה מאתימטי. הפרח
הבנקים.

נעשים הזה התקציב על גם

 שהתקציב ברור זה מכל
 שאת הנוהג, את שוכר אינו

 חלק משלם מס־האינפלציה
 שד השני להדק הציבור של

 הציבור שכל תחת הציבור,
לממשלה. אותו ישלם

מי____
מתנגד!

את לעולם נבריא לא זו דרך ר
צו יש להבריאו כדי המשק.

 לידי כוח־הקנייה את להחזיר רך
ו הייצור את שיקיימו העובדים,

 זה וכוח-הקנייה הממשלה. את
 ממרוויחי לידיהם לעבור צריך

היום. ריווחי־ד,אינפלציה
 את להבריא שמטרתו תקציב,

 זה. לתהליך לדאוג צריך המשק,
חז וחברתיים פוליטיים כוחות אך

 למסור רוצים אינם שאף קים,
הדרך. את חוסמים הצהרות־הון,

פו ״סיבות שבגלל נאמר תמיד
 צעדים לבצע אי-אפשר ליטיות״
 ולכן בלתי־פופולריים, כלכליים

הכוונה באינפלציה. ללחום קשה

 .׳הצעדים
 הא-נפלציוניים

 אינם האמיתיים
 ־ ם ויי ל טפו

המאה בעלי אצל

 שמשום- העובד, לעם תמיד היתד,
ל רוצים אם התנגדות מגלה מה

 היא האמת רמודחייו. את הוריד
 בעלי־המ־ דווקא הם שהמתנגדים

 האנטי־אינפלציו־ הצעדים כי אה,
 אמת מיסוי כגון האמיתיים, ניים

 ההכנסות, של שיוויונית וחלוקה
ם פופולריים אינם ל צ  וכאן — א

לבצעם. לממשלה קושי יש באמת
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