
השופט—■השב״ב פצצת
 )9 מעמוד (המשך

 של מעצרו על כשנודע השבוע,
 בצמרת לזעזוע הדבר גרם קלמנוביץ,

התענ עצמו הנשיא סיירה־ליאונה. של
 (השגריר) העליון והנציב בגורלו, יין
 אחרי עקב בלונדון סיירה־ליאונה של

ההתפתחויות.
 דולס-רויס
מהנשיא

 ב־ עסקים עשה קלמנוביץ ולם̂ 
 השאר: בין אחרות. מדינות הרבה

 הנשיא לו נתן כאילו הסיפור רומניה.
 חלס־חיס מכונית צ׳אוצ׳סקו ניקוליי
חלקית. רק נכון במתנה

 ומנועי מטוסים מייצרת רומניה
 לצי־ נתנה הבריטית החברה חלס־חיס.

 במתנה. רולס־רויס מכונית אוצ׳סקו
 למנהיג נאה שלא החליט הנשיא

 לנסוע עניה מדינה של קומוניסטי
 מכר והוא כזאת, מפוארת במכונית

 מכר זוהי לקלמנוביץ. טוב בכסף אותה
בה. השתמשו לא אך ישנה, נית

 בקאן. מפוארת וילה לקלמנוביץ יש
 בבתי־המלון יקרות בסוויטות חי הוא

 ״ישבן״ לו אין בעולם. ביותר הטובים
 ונד, נע הוא אחד. במקום לשבת כדי

 לו שהיתה הווילה את חסר־מנוחה.
 בכפר־ מיגרש ורכש מכר, באפקה

שמריהו.
 אותו עיניין לא עצמו הכסף כי נראה
 על רחבה, ביד אותו פיזר הוא במיוחד.

 אגדה. הפכה ונדיבותו שמאל, ועל ימין
 רבים, לאנשים לעזור מוכן היה הוא

 כשטס במזדנבים. תמיד.מוקף והיה
 אליו צירף בעולם, הראשונה במחלקה

 להם קנה וידידות, ידידים חשבונו על
 ואירח הראשונה במחלקה כרטיסים

 מסיבת כשערך המלך. כיד בחו״ל אותם
 במיוחד הנה הטיס בארץ, יום־הולדת

מהונגריה. צוענים 20 של להקה
 מבריק. ראש בעל היה כאיש־עסקים

רעיונות, בהמצאת באילתור, היה כוחו

 הנכונים האנשים את מצא תמיד לא אך
שהצ בעוד הפועל. אל אותם שיוציאו

 לא המותן, מן ובשליפות באילתור טיין
בי עבד ולא לעסקיו איתן בסיס יצר

 הס־ האינטואיציה על סמך הוא סודיות.
 לו יש תיכנון. על לא שלו, צויינת

 בכוח עליהן גבר הוא אך רבות, חולשות
שלו. האישי הקסם

 בארץ, נשא שאותה אשתו, טאניה,
 מברית־ עולה היא גם בת־גילו, ושהיא

 קודמים, מנשואין בת לה יש המועצות.
 ושהיה בסרט שהשתתפה ברוך, ליאנה

 אבי איש־הסרטים עם קצר רומאן לה
 ב־ מצליחה דוגמנית היא עכשיו נשר.

לי משותפת, בת לזוג ארצות־הברית.
את.

הת אך בארץ, סניה שהתה השבוע
 לשמור וביקשה העיתונות מעין חבאה

בסוד. מקום־הימצאה על
 מיליון חצי

גדיד
י  ב־ קלמנוביץ הסתבך אחרונה ף
המחאות של בינלאומית עיסקה **

 את דרשה אמריקאית חברה מזוייפות.
 ושוחרר נעצר הוא מבריטניה. הסגרתו
 דבר — דולר מיליון חצי של בערבות

 אז התפאר קלמנוביץ בלתי־רגיל.
 ראיון העניק שלו לביב, יגאל באוזני

שיחרוריבלתי־רגיל. זהו כי בלונדון,
בברי עדיין מופקדים חצי-המיליון

 התחכמה, האמריקאית החברה טניה.
 יהיה אולם הכסף. על עיקול והטילה

 אכן שייך שהכסף להוכיח עליה
קל. יהיה שלא דבר — לקלמנוביץ

 ולא במעצר קלמנוביץ ישב השבוע
 פרקליטו, מלבד איש עם לדבר הורשה
 היה יכול הוא אך זיכרוני. אמנון

 איתו וניהל בטלפון, איתו להתקשר
במקום־המעצר. שיחות שעות במשך

 שיחות־ הגיעו זיכרוני של למישרדו
 של שותפיו העולם. מכל טלפון

מודאגים היו ארצות בכמה קלמנוביץ

בופותאטסואנה נבחרת מאמן לבקוביץ, אמציה עם קלמנוביץ
סובייטי למתל מושלם כיסוי

עסקיו. המשך לגבי
 לארצות־ לנסוע עליו היה השבוע

הברית.
 החשד עם זו תמונה משתלבת איך
 העוסק שתול, סובייטי סוכן שהוא

 אומנם, ?1971 מאז לפחות במלאכה
 שנתפסו סובייטיים, סוכנים כי ידוע

בינל בעסקים עסקו בעולם, בעבר
 ריכארד רב־המרגל כמו — אומיים
ביפאן, גדולים עסקים שניהל זורגה,

 המועד על מראש לסטאלין ושהודיע
 (סטא־ הנאצית. הפלישה של המדוייק

 בתמונה יש זאת בכל לו). האמין לא לין
רבות. תמיהות זו

 הוכחות לו יש כי רמז השב׳׳כ
 הוא שלו. לפעילות־הריגול חותכות
 הדבר, נכון אם אולם מאוד. בכך התגאה
 במשך ,1971 מאז כמרגל פעל והאיש

 נראית חשיפתו אין רצופות, שנים 16
מפואר. כה כהישג

)41 מעמוד (המשך
 המידע את לי שמסרו עורכי־דין

 נצטרך ״אנחנו בשמם. להזדהות סירבו
 כך גם והוא לפניו, להופיע להמשיך

 נוקם אדם הוא לעורכי־דין. ומציק עוין
איתו.׳׳ להסתכסך כדאי ולא ונוטר,

 לבית־מישפט ישר התמנה אדר
 לעורך־דין נדיר די דבר המחוזי,

 עורכי־ כלל, בדרך האזרחי. מהמיגזר
 לבית־מישפט מתמנים פרטיים דין

 וינוגרד, אליהו השופט אפילו השלום.
 התמנה מבריק, כמישפטן הנחשב

 ישב השלום, לבית־מישפט קודם־כל
 את הוכיח כאשר אז, ורק שנים כמה שם

המחוזי. לבית־המשפט עלה עצמו,
ומישפט־ עורכי־הדין של תמיהתם

 מונה כאשר עצומה, היתה אחרים נים
 לבית־המישפט ישירות 1982ב־ אדר

 אלמוני, עורך־דין היה אז עד המחוזי.
 בעניינים ועסק קטן במישרד שישב

 עליהם. שמע לא שאיש מישפטיים
 היו אז עד עליו ששמעו היחידים

 שהוא מכיוון אנשי־חרות, עורכי־דין
תנועת־החרות. מרכז חבר היה

 היתה תקופה שבאותה מכיוון
 הוועדה על שליטה ולדתיים לליכוד

 למעויו רבים התייחסו למינוי־שופטים,
 פוליטי מינוי כאל אדר השופט של

טהור.
 גם שיש לאמור יש האיזון למען

 של בשיבחו המדברים עורכי־דין
 לבוש אתה ש״אם אמרו הם השופט.
 יהיו לא שצריך, כפי ומתנהג כהלכה

 את שיבחו הם השופט״. עם תקלות לך
 איחורים״ לגבי נוקט שהוא החזקה היד

 את והצדיקו בהופעה, ורשלנות
בנידון. התנהגותו
 על שמתלוננים לעורכי־דין בניגוד

 השופט, של והבלתי־אוהד הקר יחסו
 שהוא בבית״המשפט פקידיו עליו אמרו
 אוהבים הפקידים ואדיב. חביב אדם

 רציני אדם אומנם שהוא ואומרים אותו,
 אבל אחרים, ועם עצמו עם וקפדן מאוד
וישר. הוגן שהוא

ננה סעחה נל< לקוס - הנוקר קל ס<נ< הה
בורנשטיין אורלי מאת:

 הכרוכים המצטברים לנזקים המודע כבד מעשן כל של חלומו
 ־88 שנת בפה. סיגריה בלי הבוקר את להתחיל הוא סיגריות בעישון

למעשנים. בשורה שנת היא
 בעל סין מערב בדרום שמקורו סיני, תה של מיוחד זן ׳\\£א: או*

 הצורך את מיד המנטרל ניקוטין נטול טבעיים מרכיבים 1005־
 ביותר והנעים הנוח הקל, האמצעי הוא בעישון האובססיבי

בשוק. היום המוצע העישון הפסקת לתהליך
הפסקת קל כאמצעי ׳*\£א־ *1* ב־ החשוב היתרון  טמון עישון ל

פו משקה הוא לכשעצמו תה המעשן. בחיי הטבעית בהשתלבותו
 הצורך של השתייה הרגלי את משנה אינה שתייתו לכן פולארי.

 של הדרגתית בהפחתה - וחשוב נוסף ערך לו מעניקה אלא אותו.
שון. העי

ס אחרי מיד תרגישו ׳*\£א־ *18־ של ההשפעה את  התה כו
 בטעם טמון הסיגריה מעישון הדחיה לתחושת המפתח הראשונה.

 שב־ הניקוטין טעם את שדוחה והפה. הלשון את המייבש המיוחד
 הגמילה לתחילת המפתח היא זמן לאורך נשמרת התחושה סיגריה.

בעישון. בצורך
 ולכן טבעיים. מחומרים כולו עשוי ׳*\£א־ *18־ שתה לציין!! חשוב

 עצמו. מהעישון לדחיה פרט הגוף על לוואי והשפעות תופעות בו אין
א בו להשתמש לנגמל מאפשרים התה של הטבעיים מרכיביו  לל
 אף מעידים מחקרים מצטבר. בריאותי מנזק חשש או מגבלה,

 הדם מחזור של תיפקודו את משפרת ׳*\£א־ *18־ של שהשפעתו
בגוף.

 ה־קאו־ הכןיוחד העיבוד תהליך הוא *18־ תה את המייחד
 היהודיות התכונות את גילו אשר סין. מערב דרום תושבי הונג־.

 ־תה מכונה הוא שם באיזור, הפופולארי למשקה אותו הפכו שבתה
הנ באחוז ביטוי לידי באה יומיומי למשקה התה הפיכת הטבק־.

שם. המעשנים של מוך
ת אימצו אשר מעשנים. אחרי שנעשו ומעקבים סקרים  התה א

 74.8£ש־ מגלים עישון למניעת קל כתחליף ^\£א־ *18־ הסיני
 שנה מחצי למעלה בקביעות ׳*י£א־ *18־ תה את שתו אשר מעשנים
מהם. אחד להיות יכול אתה מעישון. להיגמל הצליחו

 חורמה מלחמת ארה״ב-
סיגריות בפרסום

 רשויות מצד רבים משאבים מושקעים האחרונות בשנים
 המסר אשר נרחבים הסברה במסעי היוצאות בעולם ההסברה

במח הקריטיים המשפיעים אחד הוא העישון משמעי חד שלהם
 משפיע שהעישון אף מגלים האחרונים המחקרים וריאה. לב לות

מעשנים. בחברת הנמצאים מעשנים הלא על אקטיבי באופן
 מעישון בארה־ב התמותה שאחוזי מעריכים אמריקאים רופאים

ם סיגריות  1000כ־ של מותם סיבת לדעתם בעולם. מהגבוהים ה
 (ציטוט סיגריות. מעישון נובע בארה״ב ביום מהנפטרים איש

מגזין). מהטיים
 פרסום האוסר חוק בארה־ב העליון המשפט בית הוציא 1971ב־

*1*. ובטלוויזיה ברדיו הסיגריות יצרני של ת \.  ההתאחדו
 הקונגרס בעזרת האחרונות בשנים מנסה האמריקאית הרפואית

ם את האוסרים נוספים חוקים להוציא  הסיגריות יצרני של הפרסו
ם התקשורת באמצעי גם ומגזינים. עיתונות. כולל האחרי

 נגד האמריקאית הרפואית ההתאחדות של העיקרית הטענה
 השלילית מההשפעה נובעת התקשורת באמצעי הסיגריות פרסום

המושפ מעשנים ולא קטינים על בעיקר המסיבית המוח ושטיפת
במודעות. המפרסמים שיוצרים מהתדמית עים

נוספים וגופים האמריקאית הרפואית ההתאחדות של המלחמה

ם בהיקף משמעותית להקטנה גרמה בארה־ב  יצרני של הפרסו
 שסה־כ עולה ב ׳ בארה המפרסמים איגוד מנתוני ולראיה הסיגריות
 ליצרני בהשוואה דולר מיליון §72ל־ הגיע 85 בשנת הפרסום

 הסיגריות יצרני של הפרסום דולר. ביליון 2.7ב־ שפרסמו המזון,
 בעיתונים 15ו־־ במגזינים פרסום מודעות 9־/״ כדלקמן: התחלק
יומיים.

היזהרו!! - מעשנות נשים
 ומעשנות גלולות הלוקחות שנשים מעידים רפואיים מחקרים

 המעשנות הרות נשים גם לגופן: הפיכים בלתי נזקים גורמות
ם ממחקרים לעובר. כבד נזק גורמות הריונן במהלך טיי ס טי ט  ס

ם מעשנות נשים של שתינוקות עולה  אינן אשר אלה משל יותר קטני
ה קטן. תינוק לידת בזמן קריטי להיות היכול גורם מעשנות  המסקנ

 מכרעת שלילית השפעה יש מעישון הנגרם לנזק משמעית חד היא
סביבתו. על והן עצמו המעשן על הן

ציבוריים במקומות עישון איסור
ק יצא ישראל כולל נוספות רבות ובארצות בארה״ב סר חו  האו

 קולנוע, בתי מרכולים, מסעדות, מלונות, ציבוריים. במקומות עישון
 עיניים מאירי ענק שלטי תלו ועוד ציבורית תחבורה תיאטראות,

ר גם במקום. עישון על האוסרים טו  אנשים הקולט הפרטי בסק
 השאלה הקבלה בטופסי קרובות לעתים מופיעה לעבודה חדשים

לא. או מעשן, המועמד אם
ס טו ט ס סברה לתשדירי תודות היום המעשנים.השתנה. של ה ה  ה

ם נחות. במצב המעשן נמצא במעשנים הגלויה ולמלחמה  בעבר א
א קיבלו ויותר יותר היום הרי בה למעשנים החברה הסתגלה  הל
 בקרב גם בסביבתם. לעשן לא לדרוש חברתי היתר מעשנים

המו לעישון. בהתייחסותם משמעותי מפנה חל עצמם המעשנים
 ישירה כתוצאה הנגרמים הבריאותיים לנזקים הגבוהה דעות

ת ניכרת במידה הפחית הגובר החברתי והלחץ מהעישון  מספר א
המעשנים.
 מדרך נפרד בלתי לחלק הפכה הסיגריה אשר כבדים, מעשנים

ק מתקשים שלהם החיים ת להפסי  חלקם דרסטי. באופן העישון א
 להיגמל לו שיעזרו כדי חיצוניים ולאמצעים לתמריצים נזקק הגדול

בי מהצורך בססי או בעישון. ה

* //? תרבותי פיתרון - ״
עישון להפסקת

 שתיית זה. חלום להגשים האידיאלי הפתרון הוא ׳*י£א־ *18־
 ביותר והתרבותית הטבעית הנוחה. הפשוטה. הדרך היא התה

 אירוע בכל התה שתיית את לשלב ניתן מעשן. לכל המתאימה
 סוכר. עם דרך בכל לשתייה ניתן התה לב. תשומת למשוך מבלי
אחר. רגיל תה כל כמו בדיוק חלב

 קל אמצעי עם בשילוב המעשן של חזק שרצון מראים המחקרים
טי מדרבן גורם להיות יכול עישון להפסקת הפסקת קרי  העישון ל

בכלל.

 תוספות. כל ללא טבעי 100־• הוא ׳*£א־ *18־ תה
 ליהנות ניתן זמן. לאורך בעישון הצורך את מונע ׳*\£א־ *18
 סוכר. לתה להוסיף ניתן חשש. שום בלי יומיומי משקה בתוך ממנו

 מהתה וליהנות לשתות ניתן חשוב! והכי האישי. הטעם לפי חלב או
הגבלה. בלי

תי להשיג: ניתן ת, בב ח ק ת מר מזון חנויו עי, ל ב בתי ט ק ו ס ע ם. ה ת המובחרי ראו ש הו מו ט שי ספק פרו ת ו דו קו המכירה. בנ


