
במדינה
העם

ת ציונות אכזרי
 פוליטיקאי כי מספרת אמריקאית הלצה
 בוחרי לכל הבחירות ערב חילק ממולח
 לרגליים נעליים רק אולם — נעליים אזורו

 הימניות לרגליים הנעליים ״את שמאליות.
אנצח״! ״אם הכריז, הבחירות,״ אחרי תקבלו

 הרפובלי־ המפלגה הנהלת טענה השבוע
 לינדון הנשיא כי בארצות־הברית, קאית

אשכול. ללוי הדבר אותו את עשה ג׳ונסון
 בבטאונה ההנהלה, הודיעה אחרי. רק

 ה־ את לאשכול הבטיח ג׳ונסון הרשמי:
 רק אולם — כלי־הנשק ושאר פאנטומים

 לאיד אשכול את הפך בכך הבחירות. אחרי
ל עליו, והטיל — ג׳ונסון בבחירת טרסנט
בחירתו. למען אמריקה יהודי את לגייס מעשה,

 מנהיגים עם אשכול נפגש השיחה אחרי
 הישראלי האינטרס כי להם הסביר יהודיים,

ל מהם ותבע ג׳ונסון, בחירת את מחייב
וייאט־נאם. מלחמת נגד המרד את הפסיק

 קשה ג׳ונסון, מצד ? צינית מדינה
 מצד גם אולם יותר. צינית עיסקה לתאר

ביותר. חמורות שאלות הדבר מעורר אשכול
 ב־ הטובה היהודית דעת־הקהל התנגדות

 היא בווייאט־נאם השחיטה נגד ארצות־הברית
 היא אין טהור. ומוסרי מצפוני אופי בעלת

 מניעים לה יש אינטרסים. בשום קשורה
פנים־אמריקאיים. ביותר, עמוקים

 מכך, לחדול מהם ותובע אשכול כשבא
 הוא — ישראל של הממלכתי האינטרס בגלל

 ברירה בפני אמריקה יהודי את מעמיד
 או המוסרית שלמותם על לוותר אכזרית:

לישראל. זיקתם על
 ספק אין כי — ביותר מסוכן מעשה זהו

וב אמריקה, יהודי מבין וטובים שרבים
 יתרחקו הצעירה, האינטליגנציה מבין עיקר

 מעתה יתייחסו זו, עיסקה בעיקבות מישראל
 ומשו־ חסרת־מצפון צינית, כמדינה לישראל

נשק. תמורת הכל למכור המוכנה ללת־מוסר,
עגו עובדה זו פרשה הבהירה מכל יותר

 ששת־ במלחמת האגדתי הניצחון שאחרי מה:
 פחות עכשיו היא ישראל ממשלת הימים,

 כל־כולה תלוייה היא קודם. מאשר עצמאית
לחסד. או לשבט ג׳ונסון, בממשלת

 טובה אינו מאשכול ג׳ונסון שדרש מה כי
סוכן. של שרות אלא בעל־ברית, מצד

דת
ת של יגע מ א

שקר. אמרת לא מעולם אמת. איש ״היית
ומ תמיד. אותך אהבו וחבריך מוריך כל

 אני גם אמת, איש תמיד היית שאתה כיוון
אמת.״ דברי אומר

 בנו את מספיד אב מזעזע: היה המעמד
הר־הרצל. שעל הצבאי בבית־הקברות החייל,
פרו שבפי הישנה האמת קיבלה גם לכן
חדש. מימד אורבך אפרים פסור

 החוג כראש המכהן הפרופסור, המשיך
 ליד בעומדו העברית, באוניברסיטה לתלמוד

 אורבך: אברהם תותחנים סרן בנו, קבר
ש אלה מכל פחות לא תורה למדת ״אתה
 ושמשתמ־ כמוך, אנשים בזכות כאן חיים
 אלה של בסיועם בצה״ל השירות מן טים

״גדולי־תורה עצמם את המכנים . . . 
 לפני עד חוקית. תעודת־השתמטות

 מראשי אחד אורבך* פרופסור היה קצר זמן
 בשל דוזקא ממנה התרחק הוא המפד״ל.

 דת, בענייני ספרים ומחבר איש־דת היותו
ומוסר. אמונה על נשענת הדתית שתפיסתו
 התנועה את להקים אותו דחפה זו ראייה
 שעשתה חרדית תנועה תורה, של ליהדות

 על מאשר יותר הבלתי־דתיים על עז רושם
המאורגן. הדתי הציבור
 בחורי־ בשיחרור הרואה ציבור, אותו
 לוזתר שאין הישג — צבאי משירות הישיבה

הו זה ששיחרור למרות אופן, בשום עליו
 ה־ של הקואליציונית הסחיטה בלחץ שג

 ל־ חוקית תעודת־השתמטות ומשמש מפד״ל
בריאים. בחורים 5000כ־

 לכן, קודם גם לשמים שזעקה השערורייה,
 הבטחונית המציאות עם בלתי־נסבלת הפכה

 סדיר חייל כל של שירותו כאשר החדשה,
 נקרא מילואים חייל וכל בחצי־שנה הוארך
הגבולות. על להגן רבים שבועות למשך

עזה
לעזוב רוצים לא

אסור חדשה להודעה ועד מעכשיו ״עוצר!
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 משרתים הצעירים בניו שני גס אשר *
בצה״ל. עתה

 - הגדול לניתוח מוכן לוי מורים ד־־ו
תבעו: הדתית הננ״ה עסקני אבל

בישראל לב לשתול
 ה־ שהגיעו שעה האחרונים, בשבועות רטט, אנושי לט ל 1*■

 ובריאים חולים לבבות ומארצות־הברית. אפריקה מדרום חדשות
 דרום־אפרי־ רופאים כיצד כשנודע ומתקוזה, מגאווה הצטמקו כאחד
 בריא, אדם לב שתלו מהפכני, ניתוח ביצעו ואמריקאיים קאיים

פגועים. היו שלבבותיהם חולים של בגופם נפטר, של מגופו שנלקח
 בתולדות נרשמו והפירסומת, התהילה לפיסגת הועלו שמות שני

 כריסטיאן ד״ר של שמותיהם ובמוות: במחלות הרפואה של מאבקיה
האמריקאי. שאמודיי נורמן ד״ר ושל מדרום־אפריקה בארנארד

 רופא־מנתח לוי. מורים הד״ר של שמו חסר: היה שלישי שם רק
 כבר להצטרף, — הדבר לו ניתן לו — היה שיכול צעיר, ישראלי
מחלות־הלב. האנושות: של 1 מס׳ בפגע לנאבקים עכשיו,

 בינלאומיים הישגים בעל צעיר, רופא־מנתח ופועל חי בישראל כי
בישר רפואיים מומחים פתוחים. וניתוחי־לב השתלת־איברים בתחום

 מנתח לוי, מוריס מד״ר שתמנע סיבה כל אין כי השבוע, ציינו, אל
 באר־ של ללימודים וחברם ידידם בייליניסון, בבית־החולים ראשי
אחת: טיבה מלבד בישראל. השתלת־לב לבצע ושאמוזיי, נארד

לחוק. המנוגדים כאלה, ניתוחים לבצע אפשרות כל אין בישראל
 מפעילים אותו הטרור בגלל הנמנע מן הוא הדבר לכך, נוסף
הדתיים. החוגים

 מוחנק בישראל, הדתיים של האלים לחצם בגלל אחרות: במילים
 בהכשרתו, נופל שאינו ומאיש־מדע, בארץ הרפואי המחקר כיום

 האפשרות נמנעת — בעולם שותלי־הלב מחלוצי וידיעותיו כישרונו
האנושית. הרפואה לקידום תרומתו את לתרום

★ ★ *
לאדם קוף שד ילב

 גור־־ אחר בתקוזה מהולה בחרדה עקב כולו שהעולם עה 6**!
 ואשקנסקי, כמו אלמונים, היו אתמול שרק אנשים של לם
 הד״ר עסק זרים, לבבות נשתלו בגופם אשר וקאספראק, בלייברג

בניתו ומכותרות־העיתונות, הטלביזיה ממצלמות רחוק לוי, מורים
 ב״לינסוך בית־החולים שליד במעבדת־החיות פחות. לא חשובים חים
דבר. למסור מוכן היה לא עליהן סודיות, השתלות־לב ביצע הוא

 חיות. בגוף אם כי בני־אדם, של בגופם השתלות־לב אלה היו לא
 ניתוחי־ בסידרת כלב, אל ומכלב קוף אל מקוף לבבות העביר הוא

 מן קדימה נוסף צעד השתלות־הלב, מדע את לקדם שנועדו מחקר
כיום. הרפואה נמצאת בו המקום

 תהיה בו ליום, להגיע היא אלה מחקרים של הסופית מטרתם
קוף. של לב אדם של בגופו לשתול אפשרות

 ארבעה שתלו 1964 בינואר 23ב־ פעם: בעצם, אירע, כבר זה דבר
 לב האמריקאית, מיסיסיפי במדינת שבג׳קסון, בית־החולים מרופאי

 הוא נדם. אחר כשעה: הלם הלב .68 בן ישיש של בחזהו שימפנזה
אדם. של בגופו דם להזרים מכדי וחלוש קטן היה

 בפירסום זכה אחדים שבועות לפני רק זו. בדרך ממשיך לוי הד״ר
ב עגל של מיסתם־לב ב״לינסון בבית־החולים שתל כאשר עולמי,

 במדינת־ הקיימות הנסיבות בתוקף נאלץ, חולה, אשר, של ליבה
 השתלת־לב של השלב — במחקרו חשוב שלב על לדלג ישראל,

באדם.
 השתלת־ לבצע נכונותו את מחר מביע לוי מורים הד״ר היה אילו

להתר והן להשתלה הן המתאימים, המועמדים גם לו היו ואילו לב,
זה. ניתוח לבצע היה יכול לא הוא מה,

הקיים והפאתולוגיה האנאטומיה חוק על עבירה מהווה הניתוח כי

=״,׳= קוך של לב התחליף:
 הישראליים. הרופאים של בעיות־הדוז את פותר היה ,1964 בשנת

 הפאציינט גוף־אנוש: להפעיל מכדי חלש היה הקוף של ליבו אבל
השנייה. אל אחת מחיה לב להעביר ינסו בישראל שעה. לאחר מת

 הדתיים. החוגים של ולמושגיהם לדיעותיהם בניגוד עומד בישראל,
4׳ 4־ ץ!

עוזר לא כשזה רק

חנויו שני
התמחה בה מיסגרת

(מ מדרום־אפריקה בארנארד כריסטיאן ד״ר
 באותה למדו שאמוויי נורמן וד״ר שמאל)
לוי. מורים ד״ר המנתח הישראלי, הרופא

 איברים להוציא לרופאים אומנם, מתיר, בארץ הקיים חוק
 באמצעי שניתן אדם של בגופו להשתילם כדי מת, של מגופו | (

 ״מוות של במושג מכיר אינו החוק אולם חייו, את להציל זד,
 לו שנותר או לפעום, החולה של ליבו מפסיק בו מוות — קליני״
דומה. סיבה או במוח דם שטף בשל מספר רגעים רק לחיות

 אדם, של ליבו את להוציא הכרח קיים השתלת־לב שלצורך מאחר
 ניתן לא קליני, מוזת של במצב נמצא אך סופית, נקבע טרם שמותו
חוקי. באופן זאת לעשות

 בלחצם לחומרה, אך — להשתנות אומנם, עומד, הנוכחי החוק
בישראל. הדתיים החוגים של

 בכלל, ניתוהי־מתים נגד תעמולודזוזעות המנהלים אלה, חוגים
בהשתלת־לבבות. הוא המדובר כאשר בעמדתם יותר עוד קשוחים
 הוועדה חבר אריאלי, יצחק הרב השבוע אמר

 חוק את שנים שלוש במשך שניסחה הממשלתית
הזה": ״העולם לכתב ההדש, האנאטומיה

 שישתמשו ההלכה מצד מניעה אין סופית, מת כבר הוא המת ״אם
מסכימה שהמשפחה בתנאי — אחר אדם של חייו להציל כדי בליבו

)16 בעמוד (המשך
* י ^ ^ י ^ יי■9 י—*י ■■*■׳ !—■■׳ י 1586 הזה העולם




