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■ מסבסדת המדינה ■
 )23 מעמוד (המשך

 הסי- אופי ״את במישרד־החקלאות:
 קובעים הכלכלית ועלותו בסוד

ומישרד־החקלאות. מישרד־האוצר
 העומדת הראשונית, ״המטרה

 המשק היא המדינה, עיני לנגד
 כ־ית מיסגרת על ושמירה הלאומי

 — בעלי־החיים ענפי לכן נונית.
ההשק שבהם — חלב לול, עוף,
מסובס — לטווח־ארוך הן עות
 מיועדת בעצם, הסובסידיה, דים.

עו וגם תמריץ מהווה והיא למגדל,
ש ממיכסת־הייצור שחורג ימי נש.

סובסידיה." מקבל אינו לו, נקבעה
 החלב זו, למדיניות בהתאם

 ״כל אחוזים. בארבעה רק מסובסד
 מחלבות, דרד עוברת החלב תוצרת

ול קנסות להטיל אפשר ושם
 צורך אין לכן התיכנון. על השתלט

 הראל. אומרת גבוה,' בסיבסוד
 מסובסדים החיים והעופות הביצים

 כל עליהם שאין מפני אחוזים, 30ב־
אחר. שליטה אמצעי
 הבריאות? על ומה •

 ירקות תסבסדו שלא מדוע
וסירות?

כב־ מהסיבסוד נהנים האזרחים

לוי סרוססור
מסובסד מעת

 בראש ניצבים הם לא דרך־אגב.
מסב לא גם לכן המסבסד. מעייני

מוג מגדלי־הירקות ירקות. סדים
 מועצת־ ומקיפה. טובה בצורה נים

אנח העודפים. את קולטת הירקות
לב ובאשר בזה. מתערבים לא נו

מרכי יש בביצה אפילו הרי ריאות,
במוצ שלילי הכל לא חיוביים. בים
המסובסדים. רים

 לצחוק, ^
לבכות ^

 עקשן, טיבעוני לוחם ן־אורי, ף*
 וחסה, גזר של דון־קישוט מעין ₪1
 לבכות. או לצחוק אם יודע אינו

 זה בגלל אז חלבון. יש ״בנפט
 יש ובנייר אותו? שותה מישהו

 ממנו מכינים מה? אז פחמימות,
ועוגות? לחם

 יש בעוף עמילן, יש בלחם ״נכון,
 כל־כך גם בהם יש אבל חלבון.
 מזוהם, הבשר מזיקים: דברים הרבה
 ולהזדקנות חלבונים לעודף גורם

 התפתחות מזרזת אכילתו מוקדמת.
 חייד־ התרבות בכליות, אבנים

 החלב שתיית במעיים. קי-ריקבון
 לאבנים הגורמים גבישים, יוצרת

 חלקית רשימה רק וזו בכליות.
מאוד. וקצרה

 בתוספת הזה, השפע כל ״ואת
 למחלות־לב, הגורם הכולסטרול

רבה!" בנדיבות מסבסדת המדינה

——— הורוסקופ _
 )33 מעמוד (המשר
 בתחום שקורה מה על שליטה

הכלכלי.
 בעייתי. קצת אפריל חודש

 השני בבית מרס של שהותו
 להוצאות להם גורמת שלהם

 אי־ שבו הצד זה בלתי-צפויות.
 אן בינתיים, לשלוט, אפשר

יסתדרו. הדברים יותר מאוחר
 תקופה מתחילה מספטמבר

 לבצע■ ינסו מביניהם רבים שבה
לעס להיכנס אף או עיסקות

 יתכן מכן. להיזהר מומלץ קים.
 מומלץ לא מאוד אן יילד, שזה

 או גדולות להשקעות להיכנס
 מקום מכל כספיים. לסיכונים

 יהווה לא שבה שנה נראית זו
בעייה. הכסף

 את יחליפו רבים שוורים
 בכלל כרגע אם אף המכונית

כן. על חושבים אינם
לימודים. ♦

מישפטים לחרל, נסיעות
 אמנם מתייחסת הכותרת

 אן: שונים, תחומים לשלושה
 בחפיפה כולם באסטרולוגיה

שמתיי התשיעי, הבית אחת.
 ללימודים לצדק, לחוק, חס

 ולהרחבת לנסיעות גבוהים,
 בשלושה מאוכלס יהיה הדעת,

 יכולים אלה כוכבים כוכבים.
 באותם לא״צפוי לעניין לגרום

 למשל, מדובר. שבהם תחומים
 עצמו את למצוא יכול מישהו
פת בצורה החוק עם מסובך
הע לא שכלל דבר ועל אומית,

בדעתו. לה
להת עלולה לחו״ל נסיעה

 להתקיים, להיפך, או בטל
 קש; לגבי גם כך הכנה. כל מבלי

ולעבו אחרות ארצות עם רים
לד חשוב בחו״ל. הקשורה דה
 כי לתכנן, שאי״אפשר עת

 ביותר המדוקדקות התוכניות
מיי בצורה להשתנות יכולות

ביותר. ומוזרה דית
לבינה שבינו ומה ♦

שי השוורים עברו זה בעניין
 אי- אך ג.988ב״ גדולים נויים

 שהרי בזה, להסתפק אפשר
 רבים שוורים נשארו בוודאי

 התאים בדיוק לא שהקשר
 מה את מצאו שלא או להם,

 שבינו בנושא הרי שביקשו.
מסוב יותר הן הבעיות לבינה

אחר. תחום בכל מאשר כות
לעצ מצאו שלא השוורים,

 שנשארו או קבועים בני-זוג מם
 אם לדעת ירצו בוודאי בגפם,

בקש להתחיל סיכוי להם יש
 כוכב של כניסתו חדשים. רים

 לקראת סרטן, למזל יופיטר
 היכ״" לשוורים תביא הקיץ, סוף

חבר מיפגשים חדשות, רויות
עשירים. חברה וחיי רבים תיים

 מטיב- סגורים די השוורים
 כיושבי־בית. ומוגדרים עם

 אותם תוציא הקרובה השנה
להתע אותם ותכריח החוצה,

הז להם יביא זה בחברה. רב
 ולפתוח״ אנשים להכיר דמנות

חדשים. בקשרים
 שאופיים קיימים לקשרים

 אפשר שבה שנה תהיה זו יציב
 את ולפתח לבנות לבסס, יהיה

טו מיחסים וליהנות הקשר
תון שחיים מי בים.  קשר ב

 האומץ את ימצאו מעורער
דין ה  ולמצוא מזה, לצאת ו
אנ סוג חדשה, סביבה לעצמם

 זוג, בן אף ואולי שונה שים
 שיתנו קשבת, אוזן או ידיד

שינויים. לבצע ודחיפה עידוד

2699 הזה העולם


