
התקשורת
 אחד הוא התקשורת מדע

 כדור על השליטה את לאדם שאיפשר האמצעים
 את לכבוש שואף אף הוא האלקטרוניקה ובעזרת הארץ

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

 אחת שהיא הבינלאומית, 1.7.ז׳. בחברת קשורה ״שאוב־לורנץ״
 בינלאומית חברה אלקטרוני. ציוד לאספקת בעולם הגדולות החברות מן
 החלל. לתכניות האלקטרוניים המרכיבים בפיתוח חשוב חלק לוקחת אף זאת
 קבל' מהפכניים, אלקטרוניים מעגלים כגון כבירים שכלולים התאפשרו לכן,

סז1?־1^זל.^11 וטרנזיסטורים זעירים טנטאלום  — חום בפני העמידים ,51ס0\
הדרישות את לספק החייבים ״שאוב־לורנץ״ במוצרי גם המנוצלים שכלולים

ביותר. הקפדניות
טכנולוגית בתחום מהנסיון גם נהנה אתה ״שאוב־לורנץ״ ציוד רוכש כשאתה

החלל.
 הכלל מן יוצא ביצוע תכונות: אותן ״שאוב־לותץ״ טלויזיה מקלטי לכל

מרשים. ועיצוב אחריות מתקדם, טכני תכנון על־ידי שהושג
1970 החדשים האלקטרוניים הדגמים והרי

-2001—81̂ ,1080—15 ,9001—51 ,1020—1 ,1010—1 ,1006—1

 על־ידי מכם ללא במטוס מהירה הספקה חדשים לעולים
 בע״מ כינורי לישראל הבלעדי הסוכן

 624103 טלפון תל־אביב,
531266 טל. חיפה

במדינה
חיים דרכי

האיש
ג׳וקיס האוהב

ש וישנם כלבים, שאוהבים אנשים ישנם
ש תמהוניים אפילו וישנם חתולים, אוהבים
בני־אדם. אוהבים

 ,90 בן תל־אביבי ישיש רמז, ליענק׳ל גם
 ד מקקים אוהב הוא משלו: אהבה ישנה

ש סך, כדי עד אותם אוהב הוא עכברושים.
ה בבית דירתו קירות מהם: מלא חדרו

מכו בתל־אביב, 43 שיינקין ברחוב משותף
ו אלפים טפחות. עד ממסד מקקים סים

מהם. רבבות
 במקרה אולם הורה. ספרי אוכלים

 כי המימרה בו התקיימה לא יענק׳ל, של
 יענ׳קל של שכניו אוהבים. אוהב העולם כל

 ה־ אהבתו. על יפה לא מאוד בעין הסתכלו
 לפעם ומפעם מקקים, של המתמיד טיפטוף

חדר־ לעבר דירתו מכיוון עכברים׳ גם

 הכל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות *אין־ אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים תוך עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י ן 2 — של במחיר זה וכל
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר

אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר
ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע ב  

 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים בתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ושלח גזור

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

הצהרה / הזמנה
לכבוד

 תל״אביב. ,33144 ת.ד. חוצאח־לאור ,,אלגית״,
הספר את חוזר בדואר אלי לשלוח נא

________מס׳ שיק ר״ב בשניים״. ״אהבה
בלבד. ל״י 11.— סך על -----------------בנק על

.18 גיל מעל שאני בזח מצחיר אני

_______חתימח ---------------------------כתובת

עברית שכולו בארץ והיחיד הראשון הספר

־ —יי *י ״ ־

נשארו הנזקקים ברחה, האשת

לפעול. הניאם השכנים, ולדירות המדרגות
 של לדירתו הגיעה האחרון הרביעי ביום
 ממחלקת־התברואה פועלים חוליית יענק׳ל

 לחיסולם להביא במטרה — העירייה של
ידידיו. של הטוטאלי

 המקקים רבבות קלה. היתד, לא מלאכתם
 רבות שנים לאחר אליהם, הגס שהיחס —
 פרצו — הבהילם ידידותית, התנהגות של

 יצאו הם הבניין. את שטפו המדרגות, לחדר
רא על מהתיקרד. נפלו ומהקירות׳ ממגירות

 עכברושים באוויר. התעופפו הפועלים, שי
 התרוצצו הסלע, מחגווי זינקו מבוהלים
נוא מאמצים לאחר רק וכה. כה מבוהלים

 הצליחו האוייב, נוכח מספר ונסיגות שים
 כל את הרחוב אל להוציא העירייה עובדי

 אוסף את כולל — יענק׳ל רבי של רהיטיו
 העיקרי במזונם שנתגלה שלו, ספרי־הקודש

ד,מקקים. של
 רמז, יענק׳ל נורמלי. ממש האיש

 ונסעה שנה 15כי לפני אותו נשטה שאשתו
כת משיכת המקקים?״ (״בגלל לאמריקה

 בחוסר־אונים. האכזר במחזה הביט פיים.)
 לא בזבוב, לרעד, מימיו נגע שלא בישיש,

 לא ״אם הזו. באכזריות הטעם את הבין
 לא הוא לרעה׳ במקק או בעבברוש נוגעים

 הפילו־ את בעצב הסביר אחד,״ לאף מזיק
 יענק׳ל לבריאות? סכנה היגיינה? שלו. סופיה

 כבר התרחץ לא עצמו הוא משתומם. רמז
כשור. בריא הוא והנד, שנים, כמד, יודע מי

 בידידיו, שנערך המזעזע הפוגרום לאחר
ל לעבור דירתו, את לעזוב יענק׳ל סירב
 העירונית. לישכת־הסעד לו שהציעה דירה

 דירתו תתמלא שבמהרה מקווה הוא הסיבה:
ל שהלכו אלו במקום חדשים, בידידים
 ירשו לא זרה שבדירה לו ברור עולמם.

 הסעד לישכת מנהלת כרצונו. לנהוג לו
 לאפשר ידיים, להרים נאלצה ד,לפרץ פולה

כרצונו. לנהוג רמז ליענק׳ל
 לבדיקות ידד, על נשלח כאשר הסיבה:

 שהוא מה, משום חשד, עקב פסיכיאטריות,
ל כנורמלי יענק׳ל התגלה — שפוי אינו

חלוטין.
מקקים. אפילו לאהוב מותר נורמלי ולאדם


