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אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

הקץ
לגיוקים

 הבית חרקי חיסול
לשנה אחריות עם
 03־450264 — תל־אביב

03־457895
 051־23019 — אשקלון

 02־226618 — ירושלים
 04־712342 — חיפה

 057־30192 — באר־שבע
067־50488 — טבריה

אגרונום. בפיקוח
.15 הבריאות משרד רשיץ

הפרסים סד הפיס בהגרלת
י ל מיליון 4 $

ראשון פרס
7 5 0 .0 0 י 0 ל

ובוא כרטיס לד קנה

ס ק ב ו ר
כיותר היפה המתנה

ה ט נ ו מ י ל
כתמים נגד חדיש טפט

במדינה
< )47 מעמוד (המשך

 המיכתבים דבר הללו מישרדי־הממשלד,
׳שנשלחו.

ר מי מ ? א ת מ  על המייוחד בדו״ח א
 נזכר לא 1975־1976 בשנים מלר״ז פעולות

 שגורמים המיפגעים דבר אחת במילה אף
 שנקטה כלשהי פעולה או המיפעלים, שני

 מטר הדו״ח עורך בעניין. נוקטת או מלר״ז
 מידע פי על אך־ורק הדו״ח את הכין כי

ה המועצה הנהלת יו״ר ממלר״ז. שקיבל
 לוקה אומנם שהדו״ח ציין גיטר, פרופסור

 מקיף ואינו הדרישות על עונה אינו בחסר,
 דו״ח שזהו כיוון לדבריו, זאת, אך כלל,

שו סיבות שבגלל שנים 15 מזה ראשון
1 ומושלם. מקיף איננו נות

 הינד. ״מלר״ז גיטר: הפרופסור הגיב
 על קיבלתי שעברה בשנה התנדבותי. גוף

ומ ההנהלה, יושב־ראש תפקיד את עצמי
 בכי־רע. אז היה מלר״ז של הכספי צבה

 וצריך בקופה, שחוקה אגורה היתד, לא
 שאותם רציתי התקציב. את לחזק היה

 איתנו ישתפו מיפגע המהווים מיפעלים
 הצעקות המיטרד. להסרת במאבק פעולה

שי שיתוף־פעולה. היה צריך הועילו, לא
תרומות.״ על־ידי להשיג ניתן כזה תוף

 מלר״ז של הקבועה למדיניותה בניגוד
 בית־המיש־ שופט (בראשות היווסדה מיום

 שאין ברנזזן), צבי לשעבר, פט־העליון
 מיפעלים־מזהמים מנהלי של דיווחים לקבל

באמ לבדוק יש אלא מיפעליהם־הם, על
 את בלתי־תלויים ומבקרים מומחים צעות

 המיטרד שיעור ואת במיפעלים המתרחש
 מיב־ באותו גיטר הפרופסור כתב הנגרם,

 15ב־ ממכתשיס תרומה ביקש שבו תב
 ה־ מנכ״ל צור, צבי אל ׳76 בפברואר

עמו שהתרשמתי לציין ״ברצוני :מיפעל
ב בשיחתנו לי שמסרת התיאור מן קות

מש שחברתכם הרבים המאמצים עניין
אקו מיטרדים למניעת בפעולות קיעה,

לוגיים.״
 אינם שבעלי-המיפעלים התרשמתי ״אני

, התרשמ־ גורמים. שהם למיפגעים אדישים

י י־׳ י״
לאשפה נזרקים מוצרי־יופי

הכימיים החיים קץ

הפרופסור. אומר קיים.״ הטוב שהרצון תי
 אחר חבר־הנהלה הסבלנות. מחיר
 מרצד, פרניו, אנטוני הפרופסור במלר״ז,
 בישיבת דרש בטכניון, אזרחית להנדסה
 גיטר, של התפטרותו את האחרונה ההנהלה

 המגונה לנוהג קץ תשים שמלר״ז והציע
 הגורמים ממיפעלים תרומות קבלת של

לש סירבה שמלו״ז דרש כמו־כן זיהום.
 פרניו ופרופסור התרומות, מדיניות את נות

 גיטר: הפרופסור אומר להתפטר. נאלץ
 צריך שנים. של עניין זה סבלנות, ״צריך
 מלר״ז בין בריאה מערכת־יחסים ליצור

ל יביא הדוק שיתוף־פעולה למיפעלים.
 סבלנותה מחיר את סבלנות." רק שיפור.

 חיפה תושבי בינתיים משלמים מלר״ז של
 ובעלי־המיפ- עשן, בולעים הם ובאר־שבע.

התרומות. בכוח מצפונם את מרגיעים עלים


