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 הורוביץ, (דולק) דוד פירסם אלה בימים

ב על מאמרים שלושה ישראל, בנק נגיד
ישראל. של הכלכלה עיות

 לדצמבר 31מה־ בדבר הורוביץ, בתב
 התוספת מימון לאפשר עולנו *איך :1969

 לצריכה? 1969 בשנת ל״י מליון 2,500 של
ה התוצר גידול לזנות לזקוף יש חלק

 המימון נתאפשר ניכר בחלק אבל לאומי,
 ב־ הרזרבות וירידת הגרעון גידול ידי על

 לציין למותר מכך. כתוצאה מנזבע־חוץ
 להימשך יכולה איננה ביתרות כזו שירידה

 ימים.׳״ לאורך כזה בקצב בעתיד גם
 31מה־ בג׳רחאלם־פוסט הורוביץ, כתב

תר־ ברובו שהוא במאמר, ,1969 לדצמבר

הורוביץ
לבילבול גורם מה

 זה: בקטע בדבר, המאמר של מילולי גום
 נוספים ל״י מליון 2,500ב־ ״השימוש

 הראוייה העלייה ידי על נתאפשר )1969(ב־
 ה־ ידי ועל הלאומית ההכנסה של לציון

חוץ.״ במטבע הרזרבות של דילדול
 הדילדול אין שבאנגליה מקרה זה האם

 הורוביץ דולק אסון? מהווה הרזרבות של
 עם בשיחתו התשובה את לנו מספק עצמו
 מידל בניו התפרסמה אשר פייבל, ט.ר.

 בגליון בלונדון, קימתי, ג׳ון של איסט
:1970 ינואר

 חושב אתה האם — הורוביץ מר פייבל:
 בזהב ישראל של הרזרבות של שהדילדול

שטוענים? כפי רציני כה הוא זר ובמטבע
 חוץ ובמטבע בזהב האבידות הורוביץ:

 ו־ 1968 בשנים למדי ניכרות באמת היו
מ שהן סבור אינני זד, עם יחד .1969

ב ישראל של הכלכלי המצב אתי סכנות
לעין. הנראה עתיד
 זאת ישראל, בנק נגיד חושב באמת מד,
מ יפרסם כאשר אולי לדעת ע,יה אפשר
נוסף. ראיון יעניק או אמר,

מיעוטי□
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ההשכלה
 מיספר לפני הצבאי המימשל בוטל כאשר

 הצהירו מיעוטים לענייני והאחראים שנים
 כדי הכל יעשו כי

המי לבני לאפשר
לימו ללמוד עוטים

 גדל גבוהים, דים
 הסטודנטים מיסטר

באוניברסי הערבים
ירושלים. טת

ר החלו לאחרונה
 הערבים מבין בים

 הלומדים הישראלים
העב באוניברסיטה

עצ את לשאול רית
 העובדה עצם אם מם

באוני לומדים שהם
הופ אינה ברסיטה

 שיל־ בעיני רצויים בלתי לאנשים אותם כת
הישראליים. הבטחון טונות
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טי של היתרונות 1970 דגם לורנץ שאוב טלויזיה מקל
זרם מישרי 3 דיודות, 21 טרנזיסטורים, 16 מנורות, 5 רק

סריקת :אוטומטיים מתקנים
 אלומות על־ידי אוטומטית שטח

למני מתקן אלקטרוניות. קרנים
 כיוונון בעת ורעש אור כתמי עת

 של אוטומטי ייצוב המכשיר.
גבוהה. תדירות

צלי קשת :מיוחדים שכלולים
 2 על-ידי המועברת רחבה לים

המק בחזית המצוים רמקולים
אפשרויות בעל וסת-צלילים לט.

 מנענעים 6 מוגבלות. בלתי שינוי
אלק לכיוונון מוקדמת לבחירה

 על ויציבה ברורה תמונה טרוני.
 ס״מ, 61 המסך, שטח כל פני

 קרינה למסכת הודות מתקבלת
תלולה.

 משובח, עץ ועצובו: הארגז טיב
 לשימוש, נוח חדיש, חיצוני עצוב

 אין מיוחד אחורי לקיר הודות
במקלט. חום אוירת

₪ $01ש/6־10)2
ספריי אינטים איריס

 אשה לבל מיוחד
יומיומי אינטימי לשימוש

שיג ל לה כ ת ב רינ מ רפו ת הפ רו ח ב מו ה
הסברה פרסום

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י מ ה

ת א מ
זידמן מרדכי הד״ר

רשפים הוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הספרים

168929 הזה העולם


