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 את לאדם שאיפשר האמצעים אחד הוא התקשורת מדע

 הוא האלקטרוניקה ובעזרת הארץ כדור על השליטה
החלל. את לכבוש שואף אף

 האלק* חציוד ובנית תכנון כדי תון נרכש ערך רב נסיון
 הזילל. לתכניות הדרוש מרוני

1x. בחברת קשורה לורנץ״ ״שאוב  שהיא הבינלאומית 1
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 בפיתוח חשוב חלק לוקחת אף זאת בינאלומית חברח

 החלל. לתכניות האלקטרוניים המרכיבים
אלקט מעגלים כגון כבירים שכלולים התאפשרו לכן,

 וטרנזיסטורים זעירים טנטאלום קבלי מהפכניים, רוניים
 שכלולים — חום בפני העמידים 8.ט1ם1גט1 ?14א48

 לספק החייבים לורנץ״ ״שאוב במוצרי גם המנוצלים
 ביותר. הקפדניות הדרישות את

 מהנס* נם נהנה אתה לורנץ״ ״שאוב ציוד רוכש כשאתה
 החלל. טכנולוגית בתחום יון

 תבונות: אותן לורנץ״ ״שאוב טלויזיה מקלטי לכל
 מתקדם, טכני תכנון ע״י שהושג הכלל מן יוצא ביצוע

מרשים. ועיצוב אחריות
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בברית־המועצות. לרוסים קורה
 כבר הם ואולי מיעוט. יהיו הם מעט עוד
לכר• הגיעו

ש במיפקד הדמוגראפית. הבעייה
 היוו ,1959 בינואר בברית־המועצות, נערך

ה מכלל אחוזים 54.65 הרוסי הלאום בני
 הבא, במיפקד הסובייטים. בארץ אוכלוסייה

 כי ספק, בלי יתברר, 1970 בינואר שייערך
למחצית. מתחת אל ירדו הרוסים
הרו־ הילודה הילודה. שיעור לכך גורם

אייק
בחיים? להחזיק היה כדאי האם

 ה־ עדות •בני מילודת בהרבה נופלת סית
ובקוזקז. התיכונה באסיה מתרח״
ה ברוסיה גם בלי־תקדים. אינו זה מצב
 בגלל ממחצית, פחות הרוסים היוד צארית

ה אחת היתד, זאת זרות. במדינות שליטתם
 לשורה המדינה את חילק שלנין לכך סיבות

 אוטונומיות־להלי לאומיות, רפובליקות של
 הוא האמיתי ששמה — ברית־המועצות כה.

 המועצ* הסוציאליסטיות הקהיליות ״איחוד
פדרציה. היא — תיות״

 ברפובלי־ גם המצב משתבש עתה אולם
 ה־ הלאום בני מהווים למשל, כך, אלה. קות

ש הקאזאכית, ברפובליקה מיעוט הקאזאכי
 רוב ברית־המועצות. מקהיליות אחת היא

 רוסים, ממהגרים: מורכב הקהיליה תושבי
ואחרים. קוריאים אוקראינים, גרמנים,

של בברית־המועצות, רוב היוד כשהרוסים
האוק וכרושצ׳וב הגרוזיני סטאלין בה טו

מי כנראה מהווים כבר כשהם כיום, ראיני.
וברז׳נייב. קוסיגין הרוסים בה שולטים עוט,

רפואה
 הגודאה הדוגמה

א<יק של
 במשך בחיים, הוחזק אייזנהואר דווייט

ה מלאכותיים. רפואיים באמצעים רב, זמן
 מוכנים אם רבים, במיקרים עתה ניחן דבר

 וה־ הרפואיים האמצעים את בכך להשקיע
הדרושים. כספיים
כדאי? זה האם

 רפואית בוועידה השבוע, .80 עד חיים
ולה לקום העוז אחד לרופא היה בריטית,

לא. גיד:
 הזקנים החזקת ויקרי: קנה הד״ר טען
 מתאים רפואי טיפול למניעת גורמת בחיים

ואח כרוניים חולים יותר, צעירים מאנשים
 בבתי־החולים, מיסות מוצאים שאינם רים,

בחדרי־רניתוח. מקום עבורם ושאין
״ה לדעתו, היה, אייזנהואר של מיקרהו

ב אדם ההזקת של ביותר הנוראה דוגמה
רפואיים.״ באמצעים חיים

 אבל הזקנים. את להרוג מציע אינו ויקרי
 נסיון שום ייעשה שלא בלל: מציע הוא

 מעל אדם מלאכותי, באופן בחיים, להחזיק
.80 לגיל

 מייד עורר הרעיון למות״. לי ״יניחו
 התנגדו מוסדות־הרפואה כללית. הסתייגות

 אגודת־ דובר דווקא אבל גיל. של לגבול
 דעה הביע ,83 בגיל אדם הבריטית, הזקנים

הרוסא. של לזו דומה
 זקן לחיים להחזיר צודק שזה סבור •איני

״כש מלינג, ארנסט אמר כמעט,״ מת שכבר
 לו להגיח יש פטירתו, לשעת מתקרב אדם

 אתה כאשר כי טבעי. הוא המודת למות.
 חליתי אילו כך. כל חשוב אינו המוות זקן,

רו הייתי תרופה, לי שאין וחשבתי לפתע,
למות.״ לי שיניחו צה

ה העולם 1653 הז


