
במדינה
שרותים

ס די כ תז מ מ בע״ ה
 למילחמה יצא מישרד־התיקשורת

 שהקימו צעירים כשני
 7יעי מלקס שירות

הממשלתי השירות, 7מש
 בבג״ץ רייס ודוד בינקין דניאל יזכו אם

 לבשר יוכלו משרד־התקשורת, נגד שהגישו
 קונסורצ־ — שהקימו ד,חברה לקוחות למאות

 שירותי חמלת על — אינטרנשיונל יום
עש של בשיעורים העולם, לרחבי הטלקס

כיצד? אחוזים. רות
 ישיר קו לרכוש יותר זול כי גילו הם

 המוביל ללונדון, ישראל בין העת כל ופתוח
 שם, לסניף מכאן החברה תישדורות כל את
 העולם. חלקי לשאר שבלונדון הסניף ומן

 לשאר מלונדון תישדורות לשלוח שכך
 לשלחם מאשר 30סבכ־,ס/ זול העולם, חלקי

 בשל אחרת, ארץ לכל מישראל ישירות
שונות. סיבות

 שמנהיגים מרבות אחת רק היא זו דוגמה
 זכתה ואשר שהקימו, בחברה הצעירים שני

מנקרת שהחלה עד מסחררת כה להצלחה

בינקין רייס
!הזאת בארץ לעבוד תנו

 שהכריז מישרד־התיקשורת, ראשי עיני את
 חברה קיום שכן טוטאלית. מילחמה עליה

ויעי טובים טלקס שירותי הנותנת פרטית,
 הממשלתיים, השירותים משל יותר לים

הממשלתי. השירות על מאיים
 ישראלי הוא בינקין דני לקוחות. 50
 שנים, כמה לפני מצה״ל שהשתחרר צעיר
 מאנגליה. חדש עולה רייס, בדויד נתקל

 החברה את שנים חמש לפני הקימו השניים
 החל כאשר מחשבי־כים. בייבוא שעסקה
 לשירותי נזקקו זה, למוצר בארץ הביקוש
 החברה את לשדל כדי הממשלתיים הטלקס
 נוספת. סחורה בדחיפות להם לשגר בחו״ל

 הנזקק עינויי את בשרם על טעמו' כאן
אחרים. של ייסוריהם על למדו לטלקס,

 בטלקס, להשתמש המבקש כי להם התברר
 אלף 32 תמורת הדואר מן לקנותו יכול

 לירות 800כ־ ישל שכירות לשלם או לירות
 נאלצים תל־אביב באיזור לקוחות לחודש.
 ויש כשנתיים, טלקס לקו בתור להמתין
!שנים שבע למכשיר מצפים שבהם איזורים

 האמריקאיות, מחברות־הענק אחת למשל,
 מיליוני בעשרות מוצרים בישראל קונה מאי,

 גינדלר, ציפורה החברה, נציגת בשנה. לירות
 להתערבות גם הביאה למכשיר, שנים מצפה

 קיטינג, קנת ■בישראל, האמריקאי השגריר
 אך במישרדה, כזה מכשיר התקנת למען

 ברחובות, מיילס־ידע חברת או לשווא.
מכשיר. להתקנת שנים שש כבר הממתינה

אפ יש הטלקס בתחום כי השניים ראו
 מישרד ופתחו מכשיר שכרו פעולה, שרויות

 בתל- 6 רמברנדט ברחוב אחד חדר בן
 קיבלו אחת מודעה פירסום לאחר אביב.

 זמן ותוך לקוחות, 50מ־ למעלה שבוע תוך
 חדר, 15 בני למישרדים לעבור נאלצו קצר
שהציפום. לקוחות מאות לשרת כדי

 דמי- לחודש לירות 20 משלם לקוח כל
 הודעות ולשדר לקבל הזכות לו ויש מינוי,

 הדואר תעריף את משלם הוא כאשר כרצונו,
 מספקת החברה התישדורות. מישלוח תמורת

 או שליחיה, עם למישרדו ההודעות את לו
הטלפון. באמצעות

 בדואר מילה 30 בן רגיל מיברק מחיר
 טלקס מחיר ל״י. 63 (לארצות־הברית) הוא

 לירות: 34.48 הוא בקונסווציוס מקביל
ל״י. 28.52 של חיסכון
 מישרד־ התנכלויות החלו כאן אבל

 עבודתם תחילת אחרי כחודש התיקשורת.
 עליהם כי הדואר, מן הודעה השניים קיבלו
 בדואר, לאחראים פנו הם העסק. את לסגור

 כש- יותר כדאי למדינה כי להם שהשיבו
 של תשובתו היתד. זו מברקים. שולחים

בדואר. הטלקס יחידת מנהל ברלב, דן
)32 בעמוד (המשך

1954

:מאוזן
 לסחורה דרישה .5 קטנה; קלחת .1

 .11 גתה; כתב ייסוריו על .10 מסויימת;
 בלאי; .14 בוער; .13 יורדי-הסירה; מיספר

 .17 חיצוניותו; .16 האדמה. תנובת .15
 .19 אור; של סופו .18 ישראלית; מטבע

 מכלי־התיזמורת! .22 גיס; .20 סוף; ללא יפו
 הסיגריה; קצה .27 מטיל; .25 בוסתני; .24
 הקטיעה: בדל .32 גו! .30 התקיימו!; .29
 יישוב .38 צלוי-למחצה; .36 נכוחה; .34

 בהרת־קיץ; .43 נוח; מבני .41 העליון; בגליל
 .47 נישא! .46 באידיש! ״פאשלה,״ .44

 .55 קמילה! .52 יעקב; מבני .49 מתקיים!
 .58 בהמות־הבית; .56 החי; בגוף בלוטה
מעמי .60 לרבות; סיומת .59 !;לי מספיק

 כינויו .63■ השח־מת; ממונחי .62 סים;
 זכר .64 בוושינגטון; צה״ל ניספח שיל

 האימהות; מן .67 בסין; נהר .66 ביונים;
 של כינויו .71 אדם; של ידיעותיו כלל .69

 מישחק- מטרת .73 לשעבר: הרמטכ״ל
 ברה; .78 הצפון; בגבול יישוב .75 הכדורגל;

(ר״ת); יאיר .נרו .81 סיר; של סופו .80
נקודות; שתי בין ביותר הקצרה הדרך .82
 .88 אציל: .87 סכסי; .85 בן־צבע: .83

 .91 מתווי־הנגינה! .90 משוכללת: יאכנע
 ואי־סדר; רעש .92 (ש״מ); מפ״ם ממנהיגי

מטרה. .93

:מאונך
 .2 שייקספיר; של בטרגדיה דמות .1

 הבירה: לתעשיית משמש .3 בארץ; יישוב
 מידת .7 מצבת־זיכרון; .6 בבקר; זכר .4

 תצלום .9 לכאב־ראש; תרופה .8 נוזלים;
 הנחפר חומר־דלק .11 להיקרינו! שניתן

 .21 (ש״מ); ישראלי משורר .12 בביצה:
לפרו גם יש כזה .23 יראה; .22 מאפה; מין

ליס .26 הגלות; שיל .24 בארנארד; פסור
 מילת־שאלה .33 שיר; ,31 מודל; .28 טים;

 .37 חוסר־בהירות; .35 אנחנו: .34 לזיהוי;
 !;עליו עצמך ושים כיסא קח .39 מהימנות;

 תומכי כת .42 המדע־הבידיוני: אבי .40
 מבני .47 גן־גסנים; .45 שבעל־פה: התורה

 האשה; מתקופות .49 בעיות; בירור .48 נוח;
 ממצעי־המיטה; .52 !נעים; היה .51 יתיז; .50
 .57 הראוי; באופן .54 הגפיים; מן .53

 מצבו .61 חמור־בר; .60 באנגלית; ״כן,״
 .63 לראשונה! מופיע כשהוא הירח של

 .70 מחשבות; .68 ראייה; .65 תערובת;
 .74 צבע־מאכל! .72 מחייתו־יער; .71 נצח;
 .77 שנף .76 ויוליד.: רומיאו של עירם

 שנשאר מה .84 לכאן: ששייך .79 חוכמה;
 גוי; .89 נבוב; נפח .87 מהמשכורת; בסוף

התפר. יחידת .91

שת שק 1954 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה׳ כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייבדאין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

שת שק 1952 ק

 ״נןשה, לדיין: בפזילה גולדה, •
 כבר עכשיו החוצה, לצאת כבר אפשר
הטחדלטור.״ הוא שגורודיש בטוח

יערער׳ דיני
 נתניה ,40 קוק הרב רח׳

 עובדי אחר במעקב פרטית״ ״עין י•
תל-אביב. עיריית

כן־ארי׳ כרוך
תל־אביב ,41 לה־גארדיה רח׳

 של ממי־השתייה שנשאר מח •
סינונם. לאחר חולון

אכידור׳ נטע
חולון ,9 טרומפלדור רח׳

 מן השניים טובים מקום בכל •
האחד.

גרופר׳ יחזקאל
 ירושלים ,121 חברון דרך

 התשיעי. בחודש ילדי־המבחנה @
פנשושה־־שווילי׳ אילה

נתיב־הל״ה קיבוץ

 7.00 בשעה
קוויו אנטוני

הפירטים״ ״מלך
 9.30 בשעה

הפעולה סרט
כולם״ את ״הרוג
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בסיטונות
חריין שמלות •
הריון מכנטי •
ת • קו הריון טוני
ת • פו הריון חלי

ן ה ל כ ד ו מ
 .4 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב,

 החצר דרך ב׳, קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות




