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 בני־ על להטיל שניתן ביותר החמורים
 חוסר דמעות, של מוחלט היעדר אדם:
להב או בכאב לחוש יכולת אי טעם, חוש
 קבוע בלתי לחץ־דם וקור, חום בין דיל

בל הקאה התקפות יציב, בלתי גוף וחזם
 הגוף בגידול עצירה לשליטה, ניתנות תי

השכלית. ההתפתחות והחלשת לגובה
 היהודים הילדים כל לא המזל, למרבה

סימ כל את מקבלים זו במחלה החולים
סימפ כמה מתגלים מהם בכמה אך ניה.

 שאינה בצורה אחת ובעונה בעת טומים
 ומחייבת תקינים לימודים להם מאפשרת

מתמדת. השגחה
 הדיסאוטו־ העשרים. כשנות •מוות

 במרכז 1949ב־ לראשונה אובחנה נומיה
עד רופאים. שני בידי בנידיורק רפואי

דיסאוטונומיה קורבן
דמעה אזיל מחר

 מהיסמפטומים אחד כל את ליחס נטו אז
 באר־ אובחנו מאז אחר. למקור שהתגלו

 ילדים של מקרים מאות כמה צות־הברית
החוק לדעת זו. במחלה החולים יהודים

ש חולים של; יותר גדול מספר רים-יש
ממה אינם הורים עליהם. דיווחו לא פשוט

 להבדיל יכול אינו שבנם להבחין רים
דמ בלי בוכה שהוא או לחום קור בין

חיצו בסימנים כרוך הדבר אין אם עות.
 לכל כאלה תופעות לייחס נוטים הם ניים
שבהתנהגות. סיבות מיני

ב שנפגעו הילדים מרבית מתו בעבר
מאב כאשר כיום, בילדותם. עוד זו מחלה
 ומעניקים מועד בעוד המחלה את חנים

 מגיעים מתאימים, וטיפול השגחה לחולים
 שהם לפגי שלהם העשרים לשנות רובם

דמעה. להזיל בלי העולם את נוטשים
 אפשר ברורות. אינן למחלה הסיבות

 אירופה מזרח שיהודי לעובדה אותן לייחס
 מקורות שיבשו עד הרבה כך כל סבלו

מס מדעית יותר ■תיאוריה שלהם. הדמעות
 נגרמה שנים כאלף לפני בערך כי בירה,

 תמורה הרהיין מדינות מיהודי אחד אצל
 מק־ ויקטור הד״ר סבור ״יתכן,״ גנטית.
אוניבר של לרפואה מבית־הספר קוסיק
 נחשף יהודי ״•שאותו הופקינס, ג׳ון סיטת

 מסלע לקרינה או קוסמית לקרינה במקרה
 הגנים באחד פגעה הקרינה רדיואקטיבי.

העצ מערכת התפתחות על המופקד שלו,
 תים־ •שינוי עבר ומאז העוברים, אצל בים

 ומזרח מרכז יהודי אצל בירושה זה קודי
אירופה.״
נוס שנה 22 לפני ׳מאה. מתוך אחד

 לחקר מיוחדת קרן בארצות־הברית דה
 כי הקרן, חוקרי העלו כה עד המחלה.
 אשכנזים יהודים 100 מתוך אחד לפחות
 אומרת זאת אין המחלה. את עימו נושא
 לצאצאיו. בתורשה אותה יעביר שהוא
 ויי- ייפגשו זו מחלה נושאי שני אם אבל

ש 25ק>0 של סיכוי קיים לזו, זה נשאו
ש 50ס־/ של וסיכוי במחלה, יחלה ילדם
 אפילו המחלה, של גנטי נושא יהיה הוא
בה. יחלה לא אם

 הסיבה התגלתה טרם כה שעד למרות
שהצ הרי המוזרה, המחלה של הביוכימיה

לק המאפשרת שיטה למצוא כבר ליחו
ניצניה. את עימו נושא מישהו אם בוע

 ■לפתח במכון המדענים עובדים עתה
בוו לקבוע שתאפשר מוקדם, גילוי שיטת
 של גנים עימו נושא אשכנזי איזה דאות

 נישואין מניעת הזה. התורשתי הליקוי
להק עשוייה כאלה גנים נושאי שני בין
 את שוב ולשחרר המחלה מימדי את טין

שתת עד האשכנזים, של הדמעות מעיין
שוב. הדמעות כוס מלא
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 מתוך •מספרים 6 בגורל מועלים בהגרלה
 הפרס לקביעת מיועד נוסף מספר ועוד 39

השני•
 מההכנסה 50■׳ הוא הכולל הפרס סכום
 טבלא כל כשמחיר שבוע אותו של ברוטו

אגורות• 50'הוא
 שתי — אחד בטור השתתפות מינימום
טבלאות■

 ע״י גם הלוטו בהגרלת להשתתף ניתן
 השתתפות• דמי בחצי שיטתיים טפסים
 ישולם בשיוכו אלה שיטתיים טפסים
הזכיות• וסוג המגיעלמספך הסכום מחצית

 טופס לכל הראשןן בפרס הזכיה ע■
 שלי מכסימום על לעלות יכולתי אינה

ל״י• 250,000
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 שפתים משחת
 מונעת
 התיבשות
והתבקעות

 ומגינה שומרת
 השפתיים על
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