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ה ה ״ ר ח כ ז ב ש
 הנחמדה כתבתך את המחוקה. זוהר דנה

פי!״ זה (״כלבתא ),1745 הזה העולם יו
 כהלכה, שלא להביו גברים כמה יכולים

תתפלאי.
טובוס בקוי לנסוע הכבוד לך היה לוא  או

 את לפעם מפעם שומעת והיית מסויימים
ת  לוא או מסביב, בשפתיה! ממצמצות החיו

צעי — לחיות ברחוב לב שמה פעם היית
ת רות קנו  בכלל להן יש שלצערנו — וז

ת הביטחון  — למיניהן הערות אליך להפנו
 בגיודו להנאתך עסקת לוא — ומאידך

ת והיית בפרצו בריאים אגרופים כמה נותנ
— שלך הפרטנרים פי

 את רואה אחרת, קצת מדברת היית אזי
מטבע־הזכר. של האחורי הצד

 לעולם נפגשת אינך פשוט כנראה את
 ברחוב לזרוק מעיזים אין כלפיך בחיות.

 את מלפניך הרצון כשעולה הערות. מיני
 כשיש או מכריך, הגברים בעכוזי צובטת
זכו על־פי להם, סוטרת לפעמים את צורך,

שוכ אינם גבריך האשה. של הידועה תה
 לפתוח המקובלת חובתם את לעולם חים

ה בהסרת לך ולסייע הדלת, את לפניך
בשטיפת־הכלים. או כסא בהבאת מעיל,

 מפחדים משוחררים ודאי שלך הגברים
שיותך״ ״נסערים להיות כדי די ועומדים מנ

ת ביכולתך ומקנאים תוהים ה — הביולוגי
כול אשרייך. — הדבר הוא כך אם לידה.

תש אמנם זו שדרך־חייו רוצות היינו נו
 כמה יש מאי? אלא ולתמיד. בכלל, רור

ת  ואלת — קודם לאלפן שיש בעולם חיו
ת את דכאו כויו  איך — כאדם האשה ז

וה דורות, במשך — שמם? ימח הצליחו,
 אינו כבר זה כשדכוי ,20ה־ במאה יום,
שוב: חברה חוק או להפוך הצליחו איך (ו
 קיינזות עדיין שמם?) ימח חברה, לחוק תו

ת כמה כאמור, לצערנו,  לאלפן שיש חיו
 כך הנצחיים. והאהבה האושר בוא לפני

 תפקיד, בהחלט לה יש האשה שתנועת
חביבתי!

(אפרת), אפשטיין ה.
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 נוה מוסד בדבר הפקיד נקמת למאמרכם
 :הבאות ההערות להעיר הריני איריס,

 ״שלח״ לא חזני מ. מר הסעד שר א.
ה נציגי עם לפגישה רוזנברג מ. מר את

 ההורים נציגי עם נפגש עצמו השר הורים.
 רוזנברג מ. מר את גם זו לפגישה וזימן
למפגר. השרות מנהל

 אליו הזמין חזני, ,מ. מר הסעד, שר ב.
 מוסד מנהל ברגדורף מר את הבא לשבוע

 את מפיו לשמוע כדי לשעבר, איריס נוה
 ולהציע לחזור השר בכוונת הוא. גירסתו

 באחד חינוכי בריכוז עבודה ברגדורף למר
 מר יועסק בו למעון ;למפגרים המעונות
אי נוה מוסד מילדי חלק נעביר ברגדורף

ההורים. רצון על־פי רים
הסעד, משרד דובר מ״מ גל, דני

ירושלים

סדיזם
בישראל

שים של פרס ש מי יקבל דולר אלף חמי
ש יעזור ש הפושע, מנגלה ד״ר את לתפו

ת התעלל  ישע חסרי ביהודים הריכוז במחנו
 ).3.2.71 (הארץ, וכר

 מחום קודח שנה, 14 בן רוזן, דני א.
ד (המשך )5 בעמו

חשובה הודעה
רחקדאים

— מגלה: 28.1.71 מיום מעריב

 וולקני מכון מדעני
שיטה פיתחו

 המחלות מו אחת להדברת
 — ההדברה קשות

הגדולה הקישיוניה
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 פיתחו וולקני במכון חוקרים
צמחים להגנת תכשיר

- סריאל אהרן נאת -
וול במכון חוקרים צוות

 בכית- החקלאות לחקר קני
 על הגנה שיטת פיתח דגן

חמ כגידולי חסויים ירקות
 ״הקישיו־ מחלת מפני מות,
הנג המחלה, הגדולה״ ניה

 תוקפת אשר מפטריה, רמת
 פני מעל הצמח חלקי כל את

הפרי. לרבות הקרקע,
 זו מחלה גורמת שנה מדי

ל לחקלאיר, ניכרים הפסדים
 מוחלטת להשמדה עד עתים

ח בגידולים היבול כל של
סויים.

 גצר, דוד מר — החוקרים
 חיים ומר דישון אירנה גב׳

 לפאתאלו־ מהמחלקה קריקרן,
 וולקני, במכון צמחים של גיד,

 סיס־ פטריות בקוטל השתמשו
 באמצעות לצמח שניתן טמי,

 יחיד בטיפול השרשים. מערכת
 לאחר וחצי כחודש וחד־פעמי,

ה על הגנה קיבלו הנביטה,
ה הפטריה פגיעת מפני צמח

 שבהן חלקות באותן מזיקה•
 הצמחים כל הטיפול, ניתן לא

מהמחלה. נקטלו
 בשימוש גדולים יתרונות יש

 שזו משום הסיסטמי, בתכשיר
להגיע שהצליחו הראשונה פעם

 ן החולה
 הס| או

לן מים

 וכן זו, מפטריה מלאה להגנה
בל חד־פעמי בשימוש בצורך

ב נמצא התכשיר כאשר בד,
הגידול. משך לכל צמח

בגידו צמחים של להגנתם
 ממחלת ובמיוחד חסויים, לים

חשי יש הגדולה״, ״הקישיוגיה
 את לקדם במאמצים רבה בות

חמ גידולי של החקלאי היצוא
החורף. בעונת מות

ה של וחשוב אחר 'יתרון
ה קיימת שעתה הוא שיטה

 של מבוקר יישום של אפשרות
ל ניתן ובכך הטיפול מועדי
ב המופרז השימוש את צמצם

ב — רעילים הדברה תכשירי
תכ צמחים• מחלות נגד הגנה
עלו הרעילים ההדברה שירי
 בירק, או בפרי להצטבר לים
ה על מדוייק מידע עוד ואין

 לבריאות מכך הצפויות סכנות
והסביבה. האדם

הורי!

ם מעריב ו י מ
28.1.71
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