
 האוייב במיקום עיקר כל עוד תלויה אינה
סיני. במידבר

 לי יש בבית־החולים. שבועיים כבר אני
 לגורל מסביב — לחשוב זמן הרבזדהרבה
רמת־הגולן.

 לנו יש הדרוזי. המיעוט גורל על נחשוב
 הדרוזים את ניישב הבה ברמה. עצום שטח

הדרוזי. הח״ב כבקשת בדמה,
הגליל, ייהוד את בשקט להשלים נוכל כך

 יתנחלו אם דרוזיים. כפרים 20כ־ קיימים בו
 תחת קטנה, דרוזית מדינה מעין יהוד ברמה,

חסותנו.
 ״פוריה- בי׳׳ח אלמוג, יעקב

והשתלת־דת השתלת־לב
 התנגדות על י)586 הזה (העולם קראתי

 חיי־ להציל העלולות להשתלות־לב, הדתיים
אנוש.

 שבדרו יראי־שמיים אותם סבורים האם
 הציבור בקרב הדת את להשתיל יצליחו זו

החילוני?
מסויים, דתי לציביון בארץ מקום יש

 שרירותית בצורה לא ואופן פנים בשום אך
כזאת.

תל־אביב ליברמן, יעהושע
 כרים ד״ר עם ראיון־טלביזיה פה ראיתי
 ששותלי־ לחשש מקום אין לדבריו, ברנארד.

חיים. מאנשים לבבות יעקרו הלב
אח במחלקות מנפטרים נלקחים הלבבות

 (ני־ הנוירוכירורגית המחלקה לרוב, — רות
מיקרי־תאונות. או תוחי־עצבים)

 הלב. למחלקת הגופה מועברת משם
 יוקרה של ורגש בריאה תחרות שיש כיוון

 שמישהו חשש אין מחלקה, לכל ספציפי
הגוססים. או החיים חוליו את יקפח

 על־ידי נקבע התורם של מותו אגב,
 מכשירים בעזרת לגמרי, אחרים רופאים

 כל אין כי שקובעים רגישים, אלקטרוניים
 הלב שאין הנפטר, של במוחו תנודת־גלים

 אז רק בגוף. נשימה כל ושאין פועם,
 איפוא, נלקח, הלב הקליני. המרת נקבע
 סופית נקבע טרם שמותו מ,׳אדם ולא ממת

קליני.״ מתת של במצב נמצא אך
גרמניה ה, לרפוא סטודנט

שעשועי־שלג
 בשלג העירום את שגיליתם חושבים אתם
מקובל בעולם 7)1586 הזה (העולם החרמון

כשלג עירומות שבדיות
 המשתעשעות נאות, נערות לצלם ביותר

וקרחונים. שלגים על עירומות
 קר שם בסקנדינביה, הדבר מקובל בייחוד

 תמונה למשל, מצורפת, השנה. ימי ברוב
 צלם־עיתונות, שלי, ידיד על־ידי שצולמה
בשוודיה.

 לונדון שושני, תמי
 ראה — השוודיים שעשועי־החרנוון •

תמונה.
וספרים יוורדים
 היורד ספר על שלכם הביקורת את קראתי

 (העולם חלום, ללא ארץ רובי, אבא אברהם
 קצת המבקר: עם מזדהה ואני )1585 הזה

בוגדים. כאל יורדים אל להתייחם מוגזם
ירושלים ישראל, אבנר

הימים שיטת אות
 תוכנו אשר במכתב, הבטחון לשר פניתי

שלכם. הקוראים את יעניין
 ופורסם מאחר הנכבד: השר את שאלתי
 לישובים ששת־הימים אות מתן על לאחרונה

 ראוי לא כלום במאמץ, חלק שנטלו שונים
 שעשו התלמידים לאלפי גם האות את לתת

 הגדולה עזרתם והושיטו לימים לילות
 ולארץ? לעם והנאמנה

ביותר! חינוכי צעד זה יהיה
גבעתיים מחטני, יהודה

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

! והוא ...היא
על-פגיהים מחליקה היא

סר כי בוכוננלונ1 כפולה הנאחך סכנ  הדי
אודה אוודו בדכתחווד כמחז־ילן לד מ־עומש
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1589 הזה העולם


