
 ואשי כיועץ יתמנה גיר ״סמ״לינג
המאורגן בפשע ללוחמה הממשלה

 המשלה אישרה השבועית בישיבתה
לתפ גד״ ״סמיילינג מר של מינויו את
כ למילחמה ראש־הממשלה יועץ קיד

 ארצה יגיע סמיילינג מר המאורגן. פשע
לתפקידו. מייד וייכנס א׳ כיום

הס לראש־הממשלר, המקורב מקור
 מר לדעת יפי יבא,ומריו, המינוי יאת ביר
 יטיל סמיילינג מר של ״מינויו בגין

 הפושעים.״ של פליבם מורא
ב שהיה יפמי ׳נחשב גד״ ״סמי״לינג

ה המאפיה מראשי אחד 30ה־ שבות
 מיסיפר כ״מוח אז והוערך אמריקאית,

המאפיה. פעילות שמאחורי אחד״
ד״(ג׳ו ״סמי״לונג  היה — המחייך) ג

 200כ־ לפועל ■והוציא שתייכנן האיש
 מאורגן. פשע של1 מגוונות פעולות

 פעולות וביצע תיסנן גד״ ״סמיילינג
 בנקים, שוד־ •יצל ונועזות מתוחכמות

 רצח עדי־מדינה, חיסול פיצות־כספות,
אמרי פלל ׳חיסול־חשבונות שוטרים,

בינלאומיות. וחברחות־סמים קאי,
 שאירגן כמי ׳נחשב גד״ ״סמיילינג

כ ההגנה״ ״דמי סחיטת את ■לראשונה
 ודר־ חלוקה ידי על־ מאורגנת, פעולה

ו ואיזיורי־מ״שנה, לאיזורים ארכיונית
 עיסקייהם פיצוץ של חזקה יד הפעלת

 ״סמיילינג פעולה. לשתף המסרבים של
 פעולות כל את שאיחד זה היד. גד״

 קורת־ תחת חםלתי־יתוקיים ההימורים
הכל לשיגשוג שהביא והוא אחת, גג

 חברים לדיברי זה. פשע ענף ישל כלי
גד״ ״סמיילינג זד. היה במאפיה ותיקים

ג׳ו סמיילינג
 כלכלי לעסק עיסקי־ההברחה את שהפך
 צרכי על־פי מלמעלה הנשלט אדיר,

 חשוק. של והביקוש ההיצע
ב־ הסתפק לא גד״ ״סמיילינג אך

הש אף אלא ביילבד, ובאירגון תיפנון
ב זכה כך ועל עצמן בפעולות תתף

 גד״ ״סמי״לינג ׳במאפיה. חבריו הערכת
 סאן־ ״יום בטבח הישאר, בין חלק, נטל

 כ־ ביריות ׳נרצחו שסו הקדוש״, ולנטין
 וביפיצוץ בש״קאגו, הפשע מראשי 50

הת שבו בניו־יורק ״ ג׳ורג׳ ״קינג ׳מלון
המישטרה. מיפקדת מקמה

 מר עם ■כתבנו שערך טלפוני בראיון
 למיליחמה החדש היועץ אמר סמייל״נג,

 הוא מסל החשוב בי המאורגן בפשע
 חד־משמעית בצורה לפושעים ״להבהיר

משתלם.״ אינו הפשע ■פי
 ע־ל־ידי שנמתחה לביקורת בהתייחסו

 הסגו־ לו ׳אין סאולו מסוי״מים, חוגים
 המודרני בפשע להילחם ■והניסיון ילות
״הידע :סמיילינג מר יאמר ,1977 של

חדש מדעי מחקר
לחזרה גורם ״החשיש

 מישרה־ על־ידי שתוזמן מדעי, מחקר
 השפעת אחר לעקוב במטרה החינוך
ה במסקנתו קובע הנוער, על החשיש
 לחזרה־ גורם ״החשיש בי עיקרית

 שר־החינוד לפני וממליץ בתשובה״,
 במיקצוע־ עישון-החשיש את להנהיג

התיכוניים. כבתי־הספר חובה
 מחנכים, ידי על־ שנערך המחקר,

ו־ פסיכיאטרים רופאים, פסיכולוגים,

? היכן ן י י ד

 בדרכם ישראל ומישלחת אשתו דיין, יצאו לעשור כסה בין
 אולי נעלם. השובב דיין כי העיתונאים הבחינו כשלפתע לאו״ם,

 יפה־יפה אותו ציגעו דיין. את למצוא תעזרו ילדים, אתם,
לארצות־הגרית. אותו ושילחו מילחמה כציבעי

 □ארץ, האוניברסיטאות מפל סוציולוגים
 התפתחותם אחר שנים 8■כ־ במשך עקב

 200ל־ קרוב של והנפשית הגופנית
 בגיל היותם מאז מעשני־יחשיש, נערים

.23—25 לגיל הגיעם ■ועד 15—17
 במשך כי מורות המעקב ;תוצאות

 הנערים המשיכו שבהן השנים ■שמונה
 ההתפתחויות בהם הלו חשיש, לעשן

 בתשובה חזרו מהם 41ס/0 הבאות:
 הו־ לא 240/0 מאמינים, ליהודים והפכו
 150/0 שהוא, ■כיוון בישום כליל שפעו
 הזן־ ומוזרות(כגיון זרות לתורות נתפסו

 הטראנסצנדנטא־ המדיטיאציה בודהיזם,
 ואחרות), גדזנג המחארישר תורת לית,

 קשים בסמים לשימוש הידרדרו 120^
 והרואין) אופיום (סאל־אס־די, וממסרים

שמאלנים. או לד,יפים הפכו 80/0 ואילו
 כי החוקרים מציינים במסקבותיהם

 החוזרים־ אחוז משמעותי באורח ״■בולט
ומו מעשני־החשיש,״ בקרב בחישובה

 ה־ כילל את מחברים אם גם כי סיפים
 ר,יפוחת, (שמאלנות, השליליות השפעחת

 אחוזם מגדע זרות) ותורות קישים סמים
 410ה־^ לעומת בלבד, 350ל-ס/ הכולל

בתשובה. החוזרים של
 החוקרים, ממשיכים כן,״ על ״ייתר

אתוז  מקרב כמחצית) (לפחות ניכר ̂,
של קודם־לכן עברו בתשובה החוזרים

 קשיים סמים שמאלינות, היפיות, ישל בים
 סביר יסוד יש ולכן, — זרות תורות או

 שנתיים המעקב נמשך ישאילו להניח
 החוזרים-בתשובה אחוז הייה נוספות,

התו־ שאחוז בעוד ,60סל־<£/ מעל עולה

תג׳ ׳שואל
 תגיב היא בי לארה״ב הודיעה יש,־*אל
 אנטי־ החלטה או גינוי כל על בחריפות
 של הקרובה כעצרת שיתקבלו ישראלית

האו״ם.
בהו רואים דיפלומאטיים ■משקיפים

 השתת־ את למנוע ניסיון ישראל דעת
 אנטי־ בהצבעות אחה״ב של ■פותה

 להביא העלול דבר ובאדם, ישראליות
 בזירה ישראל ישל המוחלט ׳לבידודה
המדינית.

 שגריר־ כי נודע באחה״ב לכתבנו
ב־ כי ׳למזכיר'־המדינה הודיע ישראל

 הכשרה לי נותן שלי המדעי־ד,טכנולוגי
 היותי פי שטוען וימי זה, מצויונת,בתחום

 אינו השנים ■במשך הנושא מן מנותק
 30,־ר שנות מאז ישח. הוא מה יודע
 האולימפוס, על ישבתי לא הרום ועד
המת אחר שיטתי ■באופן עקבתי ׳אלא
הפשע.״ תחומי בכל בשטח רחש

:קובע

 חדירת משפיעה כיצד מורה זה תרשים
החזרה־בתשובה. בכיוון למוח עשן־הסם

מ יורד היד, השונות השליליות פעות
■ .״20ס/סל־ תחת

 ״מחקר כי החוקרים אומרים לסיכום
ה הדעה את ־וסל מכל מפריד זד, מקיף

ל עישון־החשיש מביא כאילו מקובלת
 בתרה, בצורה ׳ומוכיח, ׳בהרואין שימוש

באלו לאימוגה מביא עישון־החשיש כי
 או אמצעי יכל מאשר יותר ■ישראל, הי

 אנו לפיכך כה. עד שנוסו ואחרים שיטה
 כ־ עי״שון־החשיש הנהגית על ממליצים
התיכו בתי־הספר ׳בכל חיוביה מיקצוע

בישראל.״ ניים
 שר־ ■כי ׳נמסר, ממ״שחד־התינוך

ב עתה עוסקים עוזריו ׳וצוות החינוך
 יישום לצורך המחקר, של ייסודי לימוד
 בשנת סבר תוכנית־יתלימודים על לקחיו

יתרשל״ט. הלימודים

מזו־טת נ
 ישראל של כלשהו גינוי של מיקרה
הת מיד יישיראל ׳תקים האו״ם, בעצירת

 ו־ וובושומרון ■ביהודה חדשות נחלויות
 במחיית נוסף ייקור מייד תבצע כמו־יכן
ו הציבורית, ■והתחבורה הדלק הלחם,

 ־מוסף ־ערך מס שיעורי את תעלה אף
.150/0ל־ 80/0ומ־י

 מסר בירושלים בכיר ׳מדיני ׳מקור
 תיבהל שארד,״ב ספק ■אין יכי הבוקר

 של וזקיפות־קומתה מנתישות־החלטתה
 על־מנית שביכולתה כל ותעשר, ׳ישראל,
האדם. בעצרת לישראל גינוי למנוע




