
בקר ומוקרן כן על הצמיג מועלה בו
 מגור, במעגל טלוויזיה מצלמת א. ני

 ישם סמיד, לחדר הצילום את מעבירה
המסך. את הסוקר טכנאי נמצא

 בצמיג מגלה הוא התמונה באמצעות
ב חללים במיתרים, קריעה כמו פגמים,

 לצמיג. שנקלעו זרים גופים או גומי׳
ווסטינגהאוז של המיתקן נרכש כיום

כמסך צופה טכנאי
עופרת מצופה בחדר

 הצמיגים יצרני רוב אצל בשימוש ונמצא
בארצות־הברית.

מכונות
לחסל איך

דפום! שגיאות
מוח. בעלת כתיבה מכונת

 שגיאות מתקנת
 ומכינה הדפסה, לפני

הזמנה. לפי העתקים

 להתגשם. עומד מזכירה כל של חלומה
 הדפסות נגמרו דפוס. שגיאות נגמרו

 קט־ אחת טעות בגלל ונישנות חוזרות
 מכונת מכליו. הבום את שהוציאה נה,

ולת אתת ,מוחקת — החושבת הכתיבה
הדפוס. מטעות הפחד עידן את מיד

שפות־ עקרונות על מבוססת המכונה
 החומר אלקטרוניים. מחשבים עבור חו

מגנ סרט על אוטומטית מועלה הנדפס
 אישור לאחר רק יופיע הנייר על טי.

הכתבנית.
 כדי תוך מסך, על לפניה מופיע תחילה

 להדפיס, כשסיימה ההדפסה. תוכן כתיבה,
נות המסך, מן הנשקף הכתוב על עברה

 על־ידי להדפסה האישור את היא נת
כפתור. לחיצת

ה על החומר מודפס ואילך זה מרגע
 140 של אנושית הבלתי במהירות נייר

בדקה. מילים
 - יעול לצורכי ודשלשל. להדביק

 מכנית בהדפסה עוסקת שהמכונה בשעה
ה בעלת המזכירה, יכולה החומר, של

 הסרט על חדש חומר להדפיס תושייה,
חלילה. וחוזר — המגנטי

ה להעתקת פחם בנייר צורך כל אין
זיכ מתוך העתקים תדפיס המכונה חומר.
שתתבקש. ככל המגנטי רונה

 בה זיכרון, מחסנית למכונה צמודה
 לכל חומד. של דפים 30 עד מאוכסנים

 יכולה הצורך ובשעת משלו, קוד דף
הז על־ידי ממנו, עותק לקבל המזכירה

 מיספר בעזרת המכונה, מן אדיבה מנה
הדף. של הזיהוי

 עושה, אינה שהמכונה היחידי הדבר
למעט המודפס המיכתב את להכניס הוא
ולשלשל. מתאים בול להדביק פה,

מציג: הקטן התיאטרון
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י.הלטר עפ־י

אלהמברה, — יפו
.8.30ב־ ,11.10 ד׳, יום

אלהמברה, — יפו
.8.30ב־ ,12.10 ה/ יום

ארמון, — חולון
.9.00ב־ ,13.10 ר, יום
 ארלוזורוב, בית - תל־אכיב

.7.30 — 9.30ב־ מוצ״ש
שניר, - קרית־שמונה

.9.00ב־ 16.10 ב׳, יום
חוף, — חדרה

.9.00ב־ 17.10 ,,ג יום
 ו״רוקוקו״ ״לאן״ כרטיסים:

המשרדים. וביתר
 ״לאן״, :ראשית הפצה

.231655 טלפון

4>,טד.1בן־ניסיס<זיט יצחק מפיק

13


