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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 הציוד ובנית תכנון כדי תוך נרכש ערך רב נסיון
 הזזלל. לתכניות הדרוש טרוני

 שהיא הבינלאומית 1x1. בחברת קשורה לורנץ״ ״שאוב
ת בעולם הגדולות מהחברות אחת ק פ ס א ד ל ו י  צ

. י נ ו ר ט ק ל א
 בפיתוח חשוב חלק לוקחת אף זאת בינאלומית חברה

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

 וטרנזיסטורים זעירים טנטאלום קבלי מהפכניים, רוניים
 שכלולים — חום בפני .העמידים 811*101111 ?1*4א18

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

 מהגס* גם כהנה 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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לנו. עזור חדש. כוח יוצרים אנחנו
ור! מלא! ושלח! גז

ד. ת. חדש, כוח הזה העולם תנועת

 התחייבות בלי - תנועתכם של הסברה חומר לי להמציא מבקש אני □
מצדי.

 שוטף חומר לקבל ומבקש התנועה אוהד אני ם
מגורי במקום התנועה לאסיפות אותי להזמין מבקש אני ס
הבחירות ביום רשימתכם לעזרת להתנדב מוכן אני □
לתנועה כחבר להצטרף מבקש אני □

טלפון מס׳ המלאה הכתובת
 מם׳ רחוב

עיר

השם

מקצוע גיל

במדינה
)14 מעמוד (המשך

 על־ שהוקמה ועדת־חקירה, של פנימי דו״ח
 כל את לחקור הוועדה: תפקיד גח״ל. ידי

 תנלת־לבך סיעת של הבחירות מערכת פרטי
ולה שעברה, מהשנה המיקצועיים לאיגודים

המישגים. מן הלקחים את סיק
 הבחירות, מטה לרשות שהועמד התקציב,

ה נתקלה כאשר ל״י. אלף 120ב־ הסתכם
 רק ל״י אלף 40 של בסעיף־הוצאה ועדה
 בתדהמה הוכתה — חתימות רכישת עבור

לעיל. שצוטט הפרק את וכתבה
 זו, בפרשה במיוחד מחפיר פרט יש אבל

ש אלה, כספים בו: נוגעת אינה שהוועדה
הפוע כספי הם כך, כל רחבה כיד בוזבזו

ה למפלגות מיוחד מם לשלם החייבים לים,
הסתדרות.

אדם דרכי
אס

לשלישייה
 חושבת אמר, דינה היתד, שבוע, לפני עד

 שנה בין בגילים ילדים לחמישה אם נתיבות,
 להיות! הפכה אחת, בבת לפתע, תשע. עד
לשמונה. אם

 ומרדכי )33( לדינה שנולדה השלישייה
 כרגע, ליבם. את מלשמח רחוקה אמר, )45(

 בם. השולט היחידי הרגש הינד, הדאגה
 של בדירה נפשות שמונה עכשיו עד ״חיינו

 הסתדרנו. בקושי קטנים. חורים שלושה
ה השלושה את עכשיו אשכיב אני איפה

הזה. העולם כתב בפני דינה קבלה חדשים?״
 אמר משפחת של מצבה עוזרים. כולם

 ארצה, שעלו מאז מעולם. מזהיר היה לא
 לפרנס אמר מרדכי התקשה שנה, 13 לפני
 חקלאי, כפועל מעבודתו הענפה משפחתו את
ליום. לירות 13 — בעונה — השתכר בה

 אמר משפחת זכתה השלישייה, הולדת עם
 לה, העניק הביטוח־הלאומי מסויימת. בעזרה
 ה־ המענק גם לירות. 800 חד־פעמי, כמענק

ילדי חמשת עבור קיבלו אותו תלת־חודשי,
 לירות. 250ל־ עתה יזנק לירות, 79 בסך הם,

נתי המקומית המועצה ראש בן־אריה, חיים
 חברי כל עם יחד דינה את לבקר שבא בות,

 ו* השיכון למשרד לפנות הבטיח המועצה,
 גדולה דירה להם למצוא בבקשה טמידר
ל בן־אריה מסר זו, לבטחתו נוסף יותר.
 המועצה תרומת לירות, אלף על צ׳ק דינה

 בבאר־ בית־היולדות הנהלת גם המקומית.
לעזור. משתדלת שבע

 שנכנסה מיום בינתיים, כיד. הצ׳קים
 הוא עובד. בעלה אין לבית־החולים, דינה
 ואמו ילדיו חמשת על ושומר בבית יושב

במי יושבת אשתו ואילו .80ה־ בת הזקנה
המע את בידה מחזיקה בבית־החולים, טתה
 בקול: ותוהה הצ׳קים, כל את המכילה טפה

אחר־כך?״ יהיה ״ומה

דימונה
סטירה
לספיר

 גבי בדימונה, המקומית המועצה ראש
 למזכיר־ מפתיע מכתב השבוע שיגר סבג,

סבג: כתב ספיר. השר מפלגתו, של הכללי
 לראשי אישיות בחירות קיום אי ״לאור

 הלחצים לטיהור תקווה תליתי שבהן ערים,
 יאשרו שאם להודיעך הנני הפיתוח, בערי

 אעמוד לא האישיות, הבחירות אי־קיום את
למועצה.״ הקרובות הבחירות בראש

 את הניע מה למזחמה. מתכוננים
 עם בשיחה זה? מפתיע לצעד ראש־המועצה

 מזכיר יפת, יהודה טען הזה, העולם כתב
ה חבר הוא גם — דימונה פועלי מועצת
 רשימת בראש 1965 בשנת שעמד עבודה,

 ששהה בגלל אך המקומית, למועצה מפלגתו
 סבג בתפקיד זכה בארצות־הברית, עת אותה

במקומו:
 כלל איננו סבג מצד בהתפטרות ״האיום

 בגלל אלא האישיות, הבחירות שאלת בגלל
 נבחר הוא לדבריו, מאחורי.״ עומד שהמערך

בדימו הבחירות מטה ראש לתפקיד אחד פה
 לפני שם שנערכה העבודה ישיבת בעת נה׳

כשבועיים.
 בסבג, פגעה לטובתי הזו הכוח ״הפגנת

יפת. טען שהחליט,״ מה החליט ולכן
 לראשות כמיועד בפירוש עצמו רואה יפת

 לראשות דיוק, ליתר או המקומית. המועצה
העיר.

 שר־הפנים, של לצו בהתאם באוגוסט, שכן
לעיר. דימונה תיהפך
 בחירוף- להילחם באמת כדאי כבר זה ועל
נפש.




