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 למעשה סיימה העבודה מיפלגת
ומתה. גוועת היא תפקידה. את

א ירושלים לירון, ני

• § •
ת ללו תו ש ■ם מחיר ה

ש ומה הבלכלי המצב על
לעשות. צריך

 השתוללות שיש חושבת אני
וה השפע יציבות. חוסר מחירים,

 מבלבלים האנשים שבידי הרב כסף
לדרישות ךגורמים הציבור את

אלץ קוראת
יציבות חוסר

ולשיבו ועיצומים לשביתות שכר,
במשק. שים

ו המצב לייצוב לגרום חייבים
ארו לתקופות המחירים לייצוב

יותר. כות
רמת־נן אלץ, מיכל

ל ע א ל=כנו1ת

ת ע ה ד קנ ז
 השקטה המגיפה הזנחת

 (מחלת 20ה־ המאה של
אלצהיימר).

הז ,1982 במאי השלישי, ביום
הברי הטלוויזיה מתוכנית דעזעתי

 (מחלת השקטה המגיפה על טית
אלצהיימר).

 הבריטי הממלכתי הקולג׳ דו״ח
 הרפואי במחקר הזנחה על הצביע

 אין שלרופאים ורמז זו, מחלה של
 בפית־ שאין משום במחקר, עניין־

 ב- שיש הזוהר אותו הבעיה רון
 מחלות־ או הסרטן בעיות פיתרון

הלב•
שב להעיד אני יכול מנסיוני

לח מוזנחת שהבעיה רק לא ארץ
 אף הרפואי שהמימסד אלא לוטין,

ה תופעות להסביר מסוגל אינו
התוכ של הדקות עשרים מחלה.

 תס־ לי הבהירו הטלוויזיונית נית
 השיחות מכל יותר אופיה מוניה

רבים. רופאים עם הארוכות
ה החיים תוחלת כאשר בדורנו,

 כל סיכויי ,70 על עולה ממוצעת
 הינם במחלה לחלות מאתנו אחד
 הגבוה סיכוי — בקירוב 10,־/״ של

 או סרטן מסיכויי ידיעתי למיטב
!מחלת־לב

לעצ להרשות אנו יכולים האם
 ב־ לבעיה ולהתייחם להמשיך מנו

? שוויון־נפש
ב מאמין אני אך רופא, איני

 לא אם הרפואה, מדע של כוחו
 לפחות המחלה, את כליל לרפא

פגיעתה. סיכויי להקטין
 הגבוה הסיכוי של האיום נוכח

 ),60מ־ פחות בגיל (גם 1:10 של
 לעתידו החרד אחד לכל אני קורא
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