טניה קלמנוביץ השבוע ליד בית־המישפט)למעלה( ובימי הזוהר)למטה( :מישחה קוסמטית וכסף מהיר
דרום־אפריקה .קלמנוביץ כבר עשה
שם איזשהם עסקים ,והזמין גם אותי
לארגן קבוצה של רופאים ,כדי לעבוד
ולהרוויח טוב במדינה זו) .נראה שלא
התייאש מכל הסירובים שלי(.
אחר־כן־ נודע לי שהוא באמת הביא
לשם כמה רופאים ,ונטש אותם שם,
בלי עבודה ופרנסה.

אני מודאג מאוד מציר־המכשפות
בקרב ציבור יוצאי ברית־המועצות.
ציד זה עלול לפגוע — אם אפשר
לפגוע יותר מזה — במטרה לאומית
חשובה :עליית יהודים נוספים מברית-
המועצות.

♦ מוגרים נטושים

• ידידת הפרופסור

ף עוד הערה:

הנשים שמאחורי קלמנוביץ:
׳ ^ טני ה ירוסלבסקי ,אז בת  ,32הגי
עה ארצה ב״ , 1972יחד עם בתה הקט
נה.
בלנינגראד עבדה במחלקת־הנשים
בבית־חולים ,ומהר מאוד התאקלמה
בארץ .היא התיידדה מאוד עם הפרו
פסור אריה הראל ,מנהל בית־החולים
איכילוב ושגריר־לשעבר של מדינת־

חייב אני לתקן את הטעות של זיכ
רוני :הסובייטים השאירו את שני המ־

עסקנית גז

פרופסור הראל

 1עורך־הדין אמנון זיכרוני סיפר ב
תוכנית ערב חרש בטלוויזיה החינו
כית שהסובייטים נוהגים לדאוג היטב
למרגלים שלהם ,כאשר אלה נתפסים,
ומחליפים אותם .כדוגמה הזכיר את רי-
כארד זורגה ואת אלוף־מישנה אבל.

ירידות
ישראל במוסקווה.
הפרופסור עזר לרופאה הצעירה
להתקדם בעבודה ,וגם להיות מוכרת
כמומחית לגינקולוגיה.
כעבור שנים אחדות התחתנה טגיה
עם קלמנוביץ ,שהוא צעיר ממנה בש
בע שנים.
היא ניסתה מייד לפתוח יחד עימו
עסקים מיסחריים .כך ניסו לייצר ולמ
כור מישחה קוסמטית שיש בה הלואה
)אלוורה( ,שהביאו בדרום־אפריקה) .דו
מה ל־  7 ¥ס ^  8£ 8£ט 1ג/א( .הזוג
הטרי היה שאפתני מאוד ,ורצה להתע
שר בכל מחיר.
נולדה להם בת נוספת ,אחות חורגת
לבת הגדולה של טניה.

•זז ה ח־ני ת
^ חת הנשים שעזרה מאוד לקל־
מנוביץ היתה חברת״הכנסת לשע
בר מתילדה גז ,אז האחראית למחלקת־
העלייה־והקליטה.
פגשתי את מתילדה גז וקלמנוביץ
בבית הסהנרסים בחיפה ,בפגישה עם

ידידות
רגלים האלה במשך שנים רבות בכלא
של האוייב.

עולים מברית־המועצות .שבתאי דיבר
ליד השולחן עם נשים־עולות ,ומתיל
דה גז כעסה עליו מאוד ,מפני שלא שם
לב לדבריה.
דובר אז הרבה על הידידות האמיצה
בין חברת־הכנסת הוותיקה והצעיר
הנמרץ ,קלמנוביץ .הוא נזרק מהמח
לקה מפני שהקדיש תשומת־לב רבה
מדי לרקדניות ולשחקניות.

• שיחה עם ואיטה
בר שלי ישב בחדר־העבודה של
 1 1קלמנוביץ בנציגות בופותאטסוא־

נה ,כאשר לפתע צילצל הטלפון.
שבתאי הניח את ידו על השפופרת
ולחש לחברי :״ראיסה מצלצלת! חכה
בבקשה כמה שניות בחוץ!"
הכוונה היתה ,כמובן ,לראיסה גור־
באצ׳ובה.

שים כמו שבתאי קלמנוביץ להצליח,
לבנות לעצמם מיסגרת של ״חיים מתו
קים״.
מעולם לא האמנתי שאנשים מסוגו
יכולים להיות משהו רציני ,כמו —
למשל — מרגל סובייטי.

♦ בדיחה גוועה

לכן נדמה לי — ויתכן שאני טועה
— שכל הסיפור על שבתאי קלמנוביץ
הוא בדיחה גרועה ,הנחוצה אולי לחו
גים מסויימים כדי להסיח את תשומת-
הלב של הציבור מדברים בוערים יותר,
וכדי להשיג מטרות הרחוקות מאוד
מתפיסת מרגל סובייטי.

ף* עיניי היה קלמנוביץ תמיר ממי
 ₪1ציא־סיפורים ,פנטזיור ,איש לא־
רציני ,לא־אמין ,שיטחי מאוד ,אך איש
מצליח בחברה הפרימיטיבית שלנו.
תמיד התפלאתי איר מסוגלים אנ

סטאלין אישית לא הסכים להצלתו
של זורגה )המרגל הגרמני־הקומוניס־
טי ,שהשתיל את עצמו ביפאן ושהעביר
לסטאלין בעוד מועד את המידע המרו־
ייק על הפלישה הגרמנית המתוכננת
לברית־המועצות .סטאלין התעלם מ
מידע זה ,וכתוצאה מכך נגרמה שואה
לברית־המועצות( .זורגה הוצא להורג
בכלא היפאני ,באפריל . 1944
גם רודולף איוואנוביץ אבל הוחלף
רק אחרי שישב בכלא במשך'שמונה או
תשע שנים ,עד שהוחלף עם טייס־הרי־
גול האמריקאי גארי פוארס.
כך שאם קלמנוביץ הוא באמת מר
גל סובייטי ,לפי המסורת אין לצפות
לכך שהרוסים יגנו עליו.
מה עוד שאם הקג״ב זקוק לאנשים
כמו קלמנוביץ לתפקידי ריגול ,אז יש
לי הרושם שמצב הקג״ב הוא בכי רע.

