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 שיש — התיבה באמצעות שוב
 החי״ בבשר ״לחתוך
 כמטיף ייגאל אותו מופיע והנה

 ביותר ההרסני למכשיר־הצריכה
הצרכנות! שטן שהמציא
 את ראינו כאילו זה הרי
 עד רכוכ יוצא הקדוש ג׳ודג׳
 הדרקון את להרוג כדי סוסו

 וחד — הכתודות את האוכל
 הדרקון: על רכוב זר

 קודם היא המיסהרית הטלוויזיה
ה לדירבון מכשיר לכל ומעל כל

צריכה.
 מכשיר זהו :לומר אפשר

 אגשים המכריח טרוריסטי,
פסי אקדח באשר לקנות,
לרקתם. צמוד כולוגי

תפר לא הטלוויזיה ? מה לקנות
 לחם לא וגם גבינת־קוטג׳, סם

 המוצרים את תפרסם היא אחיד.
 הופך המוגזם שמחירם היקרים,

לכדאית. היקרה הפירסומת את
 מפרסמת שבארצות־הברית ידוע

 כלל־ארציים, מוצרים הטלוויזיה
ממשי היומית שהעיתונות בעוד

 המקומיים. המוצרים את לפרסם כו,
 סירטון־טלוויז- בייצור כדאיות אין
 אחת. בעיר רק יוקרן הוא אם יה,

בעשרות מוקרן אמריקאי סירטון
 של כמציאותתחנות־טלוויזיה.

עצ!ם יתרון יינתן
ישראל,
לסחורות

. ש־ א ו ב י י
מו תהיה המיסחרית הטלוויזיה

 בפאריס שהוסרטו סירטונים צפת
שנו ובניו־יורק, ברומא ובלונדון,

ויס גרמניות, מכוניות לפרסם עדו
 אמריקאיות סיגריות סקוטי, קי

היש הצרכן על צרפתי. ובושם
מו לקנות כביר לחץ יופעל ראלי
 איני עוד כל אלה, זרים צרים
שלהם. לארצות־המוצא מהגר

הטלווייזה של המיידי המסר
 תוציא קנה! קנה! קנה! יהיה:

 כי שלך, האחרונה האגורה את
 חבריך בעיני להסתכל תוכל לא
האח המכונית את תקנה לא אם

 אותך תזרוק שלך האשד, רונה!
 קאראצ׳י, את לה תביא לא אם

תק לא אם !מהודרת באריזודשי
 ומנונת־היד ארון־היוקרה את נה

 בסבון־היוקרה, תשתמש ולא קרה,
 אפס. תהיה חיים. יהיו לא חייך
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 ואולי - האחרונה סכנה ך*
להמ היא — ביותר החמורה 1 י

המת הדמוקרטי, המישטר קיום שך
 מהלומות תחת אלה בימים נדנד

ן!משלת־הליכוד.
 את זומם שהליכוד סוד זה אין
 רק לא המיסחרי הערוץ הקמת

 המולטי־מיליו־ - את להעשיר כדי
מנ חברי (וגם חבריו שהם נרים,
 כדי אלא שותפיהם), ואולי היגיו,

 הטלוויזיה על ניצחת מכה להנחית
 די לו נכנעת שאינה הישראלית,

 ינחית גם כך בדי תוךהצורך.
 העיתונות עד ניצחת מסה

ההופשית.
 השר עמל חודשים כמה מזה
 את לחסל כדי קשה תמיר שמואל

 באמצעות בארץ חופש־העיתונות
הר זה שיהיה יודע הוא חוקים.

 העיתונות את להרוג קל יותר בה
 מאשר כלכלית, חניקה של בדרך
 המישפטית הסכין נעיצת של בדרך
בגבה.

 כיום גם מסכן הכלכלי המצב
הטל הישראלית. העיתונות את

 מידיה שתפקיע המיסחרית, וויזיה
ל הדרושות המודעות מרבית את

פי לקטל, לגרום עלולה קיומה,
 לא הטלוויזיה משולחן רורים
יעזרו.
 של ישראל פני הנר, כן, כי הנה
יש המזימה: תתגשם אם מחר,
 אליל של הזהב לעגל הסוגדת ראל

 מטורפת בתחרות החיה הצרכנות,
ה דמה אשר כפויות, קניות ישל

 ודמה ההגירה על-ידי יוקז אנושי
 ושבה הייבוא. על-ידי הכלכלי
 עם יחד הדמוקרטיה שרידי ייעלמו

החופשית. העיתונות
להי האיש: שאמר כפי

העם. עם טיב

ת ה*א מדנע ד דנ תנ מ
)33 מעמוד (המשך
 לייצוא לתעסוקה, ידאג הוא לבדו.

 ביותר. הטוב הצד על ולאינפלציה
ש תתערב. לא שהממשלה רק

 האפשר, ככל עצמה את תקטין
ב הכסף כמות הקטנת כדי תוך

 הפרוייקטים את שתצמצם מחזור,
 הפיתוח ואת השרותים את שלה,

שתצמ ההזרמות, את לצמצם כדי
 את ושתעלה האשראי, את צם

הריבית. שער
 התיאוריה של ליבה לב
כ- תנע לא שהממשלה הוא

 ביו ״לחץ ה״אוו
 בכוח־נזקניה היו׳דה

 במונ׳ר והעו״ה
המימון

 קודש■ הוא המחיר מחירים.
 לנגוע, אסור בו הקדשים,

 פיקוח דרך כד הנוגע וכד
ו ה ש ל לגיהגום. יגיע כ

 בו דבק שהאוצר המירשם זה
ה התוכנית זו עצומות. בעיניים
 צימצום — שלנו ״החדשה״ כלכלית

 צימצום הפיתוח, צימצום התקציב,
 האם הריבית. בשער ועליה האשראי

 זו בתוכנית שמע או ראה מישהו
 — המחירים על פיקוח על משהו

השכר? על הפיקוח מילבד
 מירשם הצליח לא עכשיו עד ואם

 של — בלב אמונה יש הרי זה,
 — כמובן כלכלניו ושל האוצר

 תיאוריה מוכרחה מסויים שבשלב
להצליח. להתחיל זו

 באמונה בודד שלנו האוצר אין
 — מכובד שותף לו יש הזאת.
 עוד המצב שם בבריטניה. עמיתו
 מאשר פאראדוכסלי יותר הרבה

האינפ הגיעה בבריטניה אצלנו.
 — 22,/> של שנתי לשיעור לציה

 עם יחד — במערב ביותר הגבוה
 מכוח- 10ש/סל* המתקרבת אבטלה

 ביותר הגבוה הוא גם — העבודה
במערב.

ש היא, ראיטונה מסקנה
ש■ מאמין עוד מי״טהו אם

פרידמן פדפדן
גדול הרם או קטן גרעו!

האינ את מורידה האבטלה
 *טיסתכל מוטב — פלציה

כאנגליה.
 משבר בלי שם מתרחש זה כל

 יותר שעוד ומה תשלומים, במאזן־ה
 משבר־אנרגיה. בלי — משמעותי
 משלה, נפט כיום יש לאנגליה
 היא אין צרכיה. לכל המספיק

סובלת היא ואין באופ״ק, תלויה

 הרף, בלי זעולים ממחירי־הנפט
במערב. חבריה י וכמו כמונו

 עם נפט. מייצאת בריטניה
 התעשייתית התפוקה זאת

 יותר כיום נמוכה הכריטית
אך ,197 3כי שהיתה מכפי

 ה״צנא מדיניות
 להביא צוינה

 התואר להגרלת
הלאומי

 ואם שלושה. פי עדו מחיריה
 הסט- שמשבר סכור מישהו

אינ — במערב גפלציוני
נג כאכטלה, המלווה פלציה

 מחירי■ עליות עד־ידי רמת
יס הוא שגם בדאי הנפט,

כבריטניה. תכל
ברי עם הבעייה כן, אם מהי,

? טניה
 •טממיטלת היא הכעייה

 את ליישם החליטה תאצ׳ר
בל הפרידמנית התיאוריה

 — קורה זה וכאשר שונה,
 העשירים שדות־הנפט אפילו

עוז אינם הצפוני הים שד
רים.
הממ את לצמצם החליטה היא
להג ההזרמות, את לצמצם שלה,

 את לעלות האשראי, את ביל
 על פיקוח בלי כמובן הריבית.
 את השאר, כל ואת — מחירים

והאינפ התפוקה התעסוקה, גורל
 .׳השוק להחלטות להעביר לציה■

החופשי״.
 מאמין עוד מישהו ואם

העו הוא הממשלה ש״גודד״
 שד האינפלציה מאחרי מד

 שיסתכל שוב כדאי היום,
 האינפלציה שכה כבריטניה,

ה כ־טעורים האבטלה וגם
 כדי תוך מתרחשות גבוהים
הממשלה. צימצום

ב הממשלה מאמינה זאת עם
 שכל אצלנו כמו בדיוק אנגליה
 כי (אם ״זמני״ הוא הזה המיתון

 ושהתיאוריה לכך) סימנים שום אין
 שלב באיזשהו להתגשם תתחיל
 אך המיצר. מן אותה ותוציא

 יתדרדר המשק זה שתחת הסיכויים
 הרבה הם אמיתי משבר לתוך
 וגם שם גם — גדולים יותר

אצלנו.

■> ■! ■!
עניין  תמיד הולכים שאנחנו וי

הכל במדיניות בריטניה אחרי •יי!
״סוציא־ זאת כאשר שלנו. כלית

 תגועון הקטנת האס
 חלו מיליון 600ב־

אבטלה מצחקה
?8־?- של

״סוציא היא שלנו גם ליסטית״,
 ״ליברלית״, היא כאשר ליסטית״.

 כאשר ״ליברלית״. היא שלנו גם
ל שפן־נסיון משמשת בריטניה
 אנחנו גם המוניטריסטית, תיאוריה
 לציין (יש שפן־נסיון. לה משמשים

 ארצות- על גם נוסתה היא שפעם
 הפסיקו מאד מהר הם אך הברית,
 הפיקוח את תחתיה והכניסו אותה,

והמחירים). השכר על
 קשר לנתק הזמן הגיע לא האם

כל מדיניות לחפש יש ז זה מוזר
האינ את התואמת מקורית, כלית

ש המיוחדים התנאים ואת טרסים
 שצמחה תיאוריה על והמבוססת לנו
ול לנסות ולא שלנו, הנסיון מן

 גם מה — זרות דוגמות יישם
כושלות. כשהן
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