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 בעולם ידועות סיגריות שאר בין 71\1£ ל• המדליה הענקת
 ישראל תוצרת הישגי את מאשרת

.חבק תוצרת של הבינלאומית הרמה ואת
 ביותר והמבוקשת המובחרת הסיגריה היא 71 \1 £

. 1977 בשנת ו״מבט״ אחחנות״ ידיעות ״ של הסקרים תוצאות לפי גם
!£ אוהבים שם וגם שכאן פלא אין י !

רמת־גן בלב סרטן ■■1
)11 מעמוד (המשך
 הידועים למדי, יציבים חומרים מצויים

מעבדה.״ חיות לגבי כסרטניים
 הרישיון
שנשלל

של הישירות התוצאות חת
* תע איזזרי הקמת היא אלה מסקנות י

 אי- חקר מגורים. ממקומות נפרדים שייה
 רבי־חשי- מימצאים העלה הסביבה סות
 אם גם והשלכותיו, זיהום-,אוויר לגבי בות

 אינן אלה ממחקרים הנובעות המסקנות
 אין המחלה. סיבת על במישרין ׳מצביעות

 שלא הסביבה איכות !בנושא מחקר כמעט
 הקיטור אדי ואת השחור הפיח את מציין
 הקשות למחלות כסיבות הכימיקלים ספוגי

הריאה. לסרטן או הנשימה דרכי שיל
 אלפי בעשרות המאוכלסת ברמת־גן,

 למדי גדול תעשיה אחור יש תושבים,
 מאד, קרובים אחרים- ׳תעשיה מאיזורי לבד

 מדוע ובפתח־תיקווה. □תל-אביב בבני״ברק,
 תעשיה לאיזור קשת מיפעלי מועברים לא

כזהו
 טיפ- שלתישלובת היא, מפתיעה עובדה

 יעקובוביץ, דב של שבבעלותו קשת, עלי
 כבר במקום לעבודה ריישיון למעשה אין

 על- המוצא הר״שיון, שנים. משש יותר
מט נפרד אישור. עם רמת־גן עיריית ידי
לדב וניתן. לא שלה, התברואה מחלקת עם
 הרישיון הוצא !לא שחורי, אברהם של ריו

 ירי- בלי גם אך התושבים. ׳תלונות בגלל
לפ וממשיכים עובדים המיסעלים שיון
 ׳לא רמת־גן עיריית קיטור. !ואדי פיח לוט

 העמדה את להפסיק כדי בצעדים נקטה
אישורה. ללא המתבצעת

 היא פחות, לא מתמיה ׳נוספת, עובדה
התושבים. !לתלונות העירית יחס

 :הומינר דויד ד״ר מספר כך על ׳משהו
 ד״ר העיר, ראש בהשתתפות כנס ״היה

 שברמת־גן. האזרח בבית פלד, ישראל
 חזר העיר ראש ׳חופשית. היתד, הכניסה
 שנושאיו בינלאומי מק׳ונגרם זמן באותו

 הכנס בערים. הסביבה לאיכות המאבק
 העיר. ראש ישם שלמד מה על לספר יבא

ש חידושים במה על סיפר ׳באמת והוא
 והתל קמתי בעיר. להנהיג מתכנן הוא

 לתישלוסת סביב שקורה מה על רעתי
 לדבר כשהתחלתי קשת. של המיפעליס

אמ שאם ואיים העיר ראש אותי היסה
 אותי יוציא שלי, פרטי עניין באותו שיך

 בבית, שהבנתי פלאקט הרמתי האולם. מן
 להראות כדי פיח, של דוגמאות כשעליו

 בדיוק מה על במקום שזבח למי ולהמחיש
 הפלא־ את שהרמתי לאחר מייד מדבר. אני
 ה- לתחנת שוטרים אותי לקחו הזה קט

 חלונה נגדי והגישו אותי עצרו מישטרה,
ציבורי.״ במקום סדר הפרת על

 מור אחד ),65( משה הומיגר, ישל אביו
 לתגובה זכה ברמת־גן, התושבים תיקי

 בי׳ת. באותו שנה 43 מתגורר הוא דומה.
 ע״ש לטכסטיל לה כמיכל שנערך בכנס

 הוא מה העיר ראש את שאל הוא ׳שנקר,
 יטעו קשת מיפעל ״שעובדי — מעדיף
תע לאחור מעט, מרוחק עבודה למקום

 במחלות יחלו העיר שאזרחי או שיה׳
 ״מצידי, :העיר ראש ענה לדבריו ?״ קשות

שיחלו.״

 תגיעה
אזרחית

 הצעה מציע התברואה מחלקת נהל רל
י  רמת־ אזרחי צריכים לדבריו, אחרת. ״

 ׳תישלובת ■נגד אזרחית תביעה להגיש גן
 בית־המישפט יוכל כך רק קשת. מיפעלי
 הם במקום. העבודה הימשך על לאסור

!ולח לו, לשלם עורך־דין, לשכור צריכים
 התהליך אם מה המישפ׳ט, לבירור סות
׳למדי. רב זמן יקה הזה

מח מנהל הזכיר לא אותו אחר, פתרון
 העיריה 'דובר לא ואף התברואה לקת
 שראש הוא קליין, דוב העיר, ראש וסגן

 צו סמכותו, בתוקף ייוציא בעצמו העיר
 של העבודה המשך על שיאסור מיסתלי
קשת. מיפעלי
 אברהם הסביר בזה,״ דבר ׳נעשה ״אם
 שיאשר צו־מניעה המיפעל ״יגיש שחורי,

 ימים. כמח ׳תוך העבודה המשך את לו
 בשביל חזקות שיניים !ובלי חלשה העירוה
 העיריה זאת, מלבד הזה. הסוג מן דברים
 שאי- שונים, גורמים מצד ללחצים נתונה

 המיפע- בסביבת לתושבים קשורים ׳נם
דו מיליוני בעשרות מייצא המיפעל ׳לים.

 התע- משרד של גיבוי לו יש לבן לרים,
)38 בעמוד (המשך
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