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ר 1מןפכ!ווכנפ3ה י ע צ ה
ידדים, שלום
מדו את שקרא נבון, ילד כל

 זכה קיומו, שנות כל במשך רנו
ת עם עתה, הג ה המדיניות הנ

רוו לעשות החדשה, כלכלית
 ב־ :בניירות־מסטיק, גדולים חים

 בציורי- בעג׳ואים, גוגואים,
בתמו בזהבים, בפרסים, חיות,

ב ואפילו שחקני־כדורגל נות
לילדים. החיסכון תוכניות

 חוקי כל השתנו שעתה אלא
 יחדיו ללמוד ועלינו המישחק,

פי שעל החדשים, החוקים מהם
הספקולטי המישחק יתנהל הם
ואילך. מעתה בי

 הל הכלכלי המהפך בעיקבות
 הכספי במעמדו מהפכני שינוי

הישראלי. הילד של
 ילד גם זה ולצורך אזרח, כל
 להחזיק מעתה יכול אזרח, הוא
ל ואף במטבע־חוץ, כספו את

 אלפי שלושת הארץ מן הוציא
דולרים.
 השינוי מבשר ילדים, לכם,

 לנצלו כיצד תדעו אם — הזה
גדול. כספי רווח —

כ אתם, גם יכולים כל קודם
 כספכם את להפקיד מבוגרים,

 במטבע־חוץ, בתוכניות־חיסכון
 ינסו הוריכם — מזו יתרה אבל
ת לנצל ודאי  שלכם, זכותכם א

 את להגדיל על־מנת כאזרחים,
 אם — שלהם הכספיים רווחיהם
יותר לחו״ל להוציא על־מגת

 ואם לבדם, להם מותר מש כסף
הפקדו את שירשמו כך על־ידי
שמכם. על בבנקים תיהם

 מקנה ההורים של זה רצונם
ב רחבה תימרון יכולת לכם

 הוריכם. עם הכספיים יחסיכם
 זכויותיכם לניצול תסכימו אל

התו על־ידי החדשות הכספיות
 ישירה תמורה לקבל מבלי רים

 כל תמורת ובמטבע־חוץ. מהם,
 דירשו בשמכם, שיבצעו עיסקה
מיידי. זכויות״ ״פיצוי

 זכויות- את נצלו ילדים,
ה עתידכם למען שלכם האזרח
! כלכלי

ט נ כ ר פ פ י ה
ק ח ו צ

 הפסדיו על הרב בפני התאונן יהודי
הרבים.
 הרב. שאל — ז הפשרת כמה

 היהודי. ענה — אלף שלושים
 הרב. נאנח — עצום הון

 — הסוחר גם נאנח
 שלושת גם זה עצום ובהון רבי, כן,

♦♦♦ משלי אלפים

 :חברו את שאל יהודי
״חובן את לי תשלם ״מתי ! 

 :חברו לו החזיר
״נביא בעיניך, אני מה ״וכי !

 נגד אבקה הגוי לאשת מכר יהודי
 אשת אותו פגשה למחרת פרעושים.

:לו ואמרה בשוק הגוי
 שלן האבקה אתה. רמאי ״יהודי,

מאד.״ רעה
 טובה שלי האבקה ושלום. ״חס

רעים." שלד שהפרעושים אלא מאד,

ט נ כ ו ס פ פ ו ה י1ה ט ] מ
 והביטה החלון יליד עמדה ז׳ורז׳ט

 האדמדמים בציביעי־הזה׳ב ענוגות
ה הים ׳תוך אל החמה שקיעת של

הזהובים. החולות מאחרי כחול,
 חדרו העדינים השקיעה ׳אורות

 את אוהבת ״איני ליזמה. אל היישר
ל נוכל כיצד ״אך השמה, ז׳יאן,״
?״. כסף לו כשאין יחדיו, חיות

 אופק בתוך ׳ונעלמה הלכה השמש
:והשחי הלכה והאדמה הנרחב הים
רה.

 היד־ לחיות,״ ■נוכל לא ׳כסף ״בלי
 אותו, אוהבת ״איני דורז׳ט, הרה
?״ יהיה מה אבל מאד,

 וחם. עדין בחיבוק חשה לפתע
 על קלות לה גשק הוא חזר. ז׳׳אן

 חמה איליו, הסתובבה !והיא עורפה,
ה פנייו במקום חייך. ז׳אן ואוהבת.

 קרנו האחרונים, !בימים עגמומיים
ורכות. אושר פניו עתה

 חיוכו, על לו נשקה דורז׳ט
תמהה.
ז׳אן הבין ׳כאילו מאושר,״ ״אני

נו מאושרים. ״שנינו פליאתה, את
 לה ונשק חייך ,״להינשא עתה כל

בושיימחה..
 להסביר. דוירז׳ט ניסתה ״אבל...״,

להרגי ז׳אן מיהר !בסדר,״ ״הכל
 את זוכרת ״את העמוק, ובקולו עה

 ?״ הולדתך ליום שקנינו המניות
 תיקווה,״ מלאי היינו כשעוד ״׳כן,
בחשש. ז׳ורדט לחשה

 מצאה הזאת ההברה !נפט ״!מצאו
 ״המניות בשימחה, ז׳אן קרא נפט״,
נקו 80מ־ אהד יום ׳תוך עלו שלנו
 שלנו הדולרים מאה .4800־ ל דות
 אלפים!״ עשרת עכשיו יהיו

בהתרג דורז׳ט לחשה ״חאן,״
 היא להתחתן.״ עכשיו ״׳נוכל שות,

 ״ז׳אן, בנשיקות. פניו את כיסתה
 אותך.״ אוהבת אני

 השיב יקירתי,״ אותך, אוהב ״ואני
 לאיטם שקעו דשניהם ׳בחיבה, ז׳אן
המתחדשת. ואהבתם אל

הבא) בשבוע (המשך

הורוסקופ
הנמפסופנט

עקרב
 המשך .3 הוא שילך המזל ׳מיספר
 כוכבי־המזל כי בצמידים, להשקיע

ל תענה אל לצימודים. צמודים שילד
מפתות. כאילו הניראות הצעות .

קשת
מהי עיסקות לבצע לד כדאי השבוע

 כוסביך ביוקר. ומכור בזול קנה רות.
.9 פרה סי ה בצורת מסודרים

גדי
 לד. שיאיר המיספר !הוא ׳הוא 13
ש בתנאי ותזפה, בטוטו ■שיחק מזל.

הטורים. במילוי ידידיך את תשתף
דלי

 הוצא ליעיסקות. שילך השבוע זה אין
 אותו והחזק ׳מהבורסה כספך בל את

 תורך יגיע הבא בשבוע כי בסבלנות,
מיסחריות. להצלחות

דגים
 ה־ סולידיות. עיסקות השבוע בצע
 אומר וזה ,25 בצורת מסודרגם כוכבים

 בעת בחול לבש מוחלטת. סולידיות
היעיסק׳ות. ביצוע
טלה

ה .21 הוא השבוע שלך המיספר
 או ערימה במעין מסודרים כוכבים
 שבועות פמ׳ה תיוך מלאי. אגור מחסן.
די בזיקוקי הכוכבים מחסן יתפזר

נור.
שור

 בסוף אך !מזל, לך יהיה כל,השבוע
הכוכ ׳מטורף. !מזל לך יהיה -השבוע

 ומורים מזלם, את לך ׳שולחים בים
 מיספ־ קבוצת סל ועל 36 הימיספר על

.36 !שמכפלתם רים
תאומים

 אם אבל שלך, המיספר הוא ׳אפס
 עבוד הרבה. תרוויח בדו!לרי!ם, תשחק

 בשום הלוואיות תתן יו:אל במזומן, רב
ואופן. פנים

סרטן
למ מקרקעין. לעיסקות מייד יעבור

 לעננים, מעבר נמצאים שהכוכבים רות
 האדמה. על חזק רגליך להועמיד עליך

.12 הוא שלך מיספר-המול
אריה

 שהוא ,7 המיספר ביותר. עדין ׳מצבך
 סיכויים על מורה ׳השבוע, ׳מיספרך
 עיס־ בצע גדולים. סיכונים עם גבוהים
תהסס. אל אך ■בזהירות, קותיך

בתולה
יש פיננסיות, מניות על תלך אם

 מיספרך הפיננסי. מצבד ,מאד תפר
לעצות. היטב הקשב .6 הוא

מאזניים
 עליך !המסוככים הכוכביום מיספר

 ב־ ישסשג ,העסק לשותפות. היכנס .2
׳מסחררת. ׳מהירות


