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אדם נוישים איו
 קליין מרמין '8הפרו
 ,הפרדס הישראלי ועמיתו
 ?;רפו רחמילפיץ אליעזר

 חדשים, גנים ביצירת ;יסדי
 מרפא ולמצוא ?גסות פרי

 מסובנת, דם למחלת
 אחרים פרופסוריס

הניסוי את מוקיעים
 מאר־ קליין מרטין ״הפרופסור

 ניצל אשר נוכל, הוא צות־הברית
 מבינים לא שבישראל העובדה את

ה אמר פרוץ,״ בה והכל כלום
ליפשיץ. אליעזר פרופסור

אליע הישראלי הפרופסור על
 לניסוי, שהצטרף רחמילביץ, זר

ני ״קליין ליפשיץ: ואמר הוסיף
 גילה לא ואפילו רחמילביץ את צל
 שבה האמיתית הטכניקה מהי לו

הניסוי.״ את מבצע הוא
ב דיון בתום נאמרו הדברים

ב שנערך הגנטית, ההנדסה נושא
בחש־ בתל-אביב, צוותא מועדון

קליין חוקר
הסוד גילוי

 ליי- ישעיהו הפרופסורים תתפות
אשכנזי. וישראל בוביץ

 :ליפשיץ אמר הדיון בפתיחת
 בבית־החולים שנכשל ״הניסוי

 לכישלון,״ מראש מועד היה הדסה
 כתבת ביקשה זו קביעה למישמע

 תגובה הדיון, בתום הדה, העולם
ה ליפשיץ. הפרום׳ מפי נוספת
 נוכח היה אשכנזי ישראל פרוס׳

 הקשות המילים את ואישר בשיחה
 פסק לא שעדיין המורות הללו,

בירו שנערך הניסוי על הוויכוח
הטלסמיה. בחולת שלים

כיצע. חפן אישר, האג
טלסמיה. חולי 420 חיים בישראל
 תו- בקרב ביותר נפוצה המחלה

־ החולים הפרסי. המיפרץ  נ
 מחו- סובלים זו תורשתית

קצ- חייהם ותוחלת מתמיד

 בראיון הניסוי
לשבו־ קליין

 הגיב
 בתד-

 היה הניסוי
 הזח
 סערה

העו־ בכל
חת־

 גן ליצור
את לרפא

 על ששמע
השא את עורר בבני-אדם, הניסוי

לש המדענים יצליחו האם לה:
 של התורשתיות התכונות את ניה

לפי חדש אדם לייצר וכך האדם,
 לכך הסיבה היתה זו ו בחירתם

 הוועדות סירבו שבארצות־הברית
לאשרו. — בניסוי לדון כדי שכונסו
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•181 דגמי הגיעו
 למקצוענים, האופניים ״פוטר,יה״

 כיותר והנמפרים המשוכללים
 זפו אשר באירופה,

״62 ״ג׳ירו איטליה בטור
פלדה, שילדת
 ״קומפניולו״, מהלכים מעבירי
 ״רג׳ינה״, ופריילוף שרשרת
 ורצועות, סנדלים עם פדלים
 אל־חרד, וצירים ג׳נטים כידון,
ק״ג 11.5 כולל משקל

 האופניים ״בוטקיה״
 הגילים לכל המעולים
 השלדה על אחריות

החיים לפל

:והפצה יבוא

רג מ. א. פ
833183 טל. 50 פלורנטין תל־אביב,

הארץ ברחבי המורשות בחנויות גם להשיג
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 1981 אוסקר פרסי 2ב- שזכה ;סרט
נידו דה דובדט

השנה של ביותר הטוב השתהו
דק 11*יירו ■ווו■

מפ תןתיכוניסט/יתח! טר !ח לנו דרוש/ד, את/ה

לחייל  פופולרי שירים ספר להפצת
גבוהים. עמלה בדמי

52140 מיקוד רמת־גן 4120 ת.ד.

להשיג! אפשר שוב

 רוזנבאום גבי של החדש שסרו
מגרות

התאבדות של שבוע
 רות חטובה חסטרים בחנויות לומוינ

בית־עליס :ראשית חסנה

2278611 הזה העולם


