
היא בשקט. המדע גזר את קיבלה לא בעולם, האדירה האמריקאית, הסיגריות תעשיית ן ן
| w n' ״ I אינה אחרת או זו סיגריה כי הרושם את שיצרו מודעות על דולאריס מיליוני הוציאה

 סיגריה כל מאשר קאמל מעשנים רופאים ״יותר מכרידה: קאמל׳ של מודעה למעלה: לבריאות. נזזיקה
העישון!״ השפעת על מדעית עדות — ״עתה מכריזה: צ׳סטרפילו של מודעה למטת אחרת!'

NOW...Scientific Evidence 
on Effects of Smoking!

A me di ca l  s p e c i a l i s t  is making regular bi- 
monthly examinations of a group of people 

from various walks of life. 45 percent of this 
group have smoked Chesterfield for an average 
of over ten years.

After ten months, the' medical specialist reports 
that he observed...

no adverse effects on the nose, throat and 
sinuses of the group from smoking Chesterfield.

MUCH MILDER

CHESTERFIELD
IS BEST FOR YOU

First and Only Premium Quality 
Cigarette in Both Regular and

King-Size
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I להביא הסיגריות חברות יכלו לא נסיונותיהן כל למרות ן
I חוקי לסרטן־ריאות. גורם אינו העשן ני מדעיות הוכחות 

 לשים רובן ביכרו בן על בזיופים. להשתמש עליהן אסרו בארצות־הברית המסחר
(למעלה). לאקי־סטרייק נבמודעת והיופי התענוג על הקלים, הדברים על הדגש את

קוב דרא להיכנע נקנסה אינן הסיגריות הברות או ...
ה של העיקרי תפקידה הפדראלית. המסחר

 את ירמו לא שסוחרים לפקח הוא ועדה
 טיב על שווא הבטחות על־ידי קוניהם

הסחורה.
 אלא ברירה נותרה לא הסיגריות להברות

 היא שלהן הסיגריה כי בהכרזות להסתפק
 שישנה. ביותר העדינה או עדינה יותר עדינה׳
 סיגריה כי למעשנים להבטיח או — בשוק

 כל מאשר יותר מזיק הומר מכילה אינה זו
אחרת. סיגריה

קר ת ס בינתר ל1ד,בד ה
 מתנהל עדיין המאבק. נסתיים לא בזאת
 שנוהל ביותר רב־הממדים הרפואי המחקר

אי־פעם.
 החברה בחסות 1951 ב־ החל זה מהקר

 של ובהשתתפותם הסרטן לחקר האמריקאית
 ברחבי מפוזרים הוקריפ׳מתנדבים אלף 27

 עד 50 בני איש, אלף 210 הברית. ארצות
 שלהם העישון הרגלי נחקרו, שנה• 69

 בקצב מתים אלה אנשים ונרשמו. מויינו
 מתויק׳ אחד כל של ומקרהו ליום 15 של

 החברה של רופאים שני של הוראות על־פי
 מסקנה או תגלית שום אולם הסרטן. לחקר

 יימשך אז עד .1955 שנת לפני תפורסם לא
הויכוח.
 וויינדר של מסקנותיו את הפוסלים אלה
 במקרי הריבוי כי לטעון יכולים וחבריו

 ריבוי של תוצאה דווקא אינו סרטן־ריאות
 מקיר הסיגריה אין כי הסיגריות׳ עישון

 הכבישים׳ אספלט קרצינוגני. לחומר יחיד
 לפחות אשמים המכוניות ועשן התעשיה עשן

מידה. באותה
 בארצות בעיקר אמנם מתנהלת המלחמה

הטכ האפשרויות מרוכזות שם כי הברית.
ל־ בעולם ביותר הגדולות והכספיות ניות

רו לשלב החז־ו׳וו וידול תויוו nr רריל •

 ההזיה אך אלה. בממדים מדעי מחקר ניהול
ב בלבד. לארצות״הברית מצטמצמת אינה

 בבית״ לקום שריד,בריאות מצא אנגליה
סכנות נגד ארצו בני את ולהזהיר הנבחרים

 מאות שאלו העולם רחבי בכל העישון.
 עישון :השאלה את אנשים של מיליונים

 כן, ואם ? למוות הגורם תענוג הוא האם —
י מידה באיזו

 מעשן כל חייב ההיפר׳ ד׳ו^ח לא עוד כל
 שהוא תענוג של נשימה כל עם כי לדעת
 גם למצוץ הוא עלול הסיגריה, מן מוצץ
מוות. של טיפות כמה

J 1 מסתכן בישראל וניס׳ אדם כל
 תושבי עישנו האחרונה כשנה ;!
ישראל |י
 סיגריות 2.018.663.000 • |י
סיגרים 517.000 • ;׳
מקטרת טבק ק״ג 4.806 • ;■
מכיסם הוציאו הזה התענוג כשביד ;!
לירות 26.000.000 !;

 לקופת ככלו, לירות 9.714.293 מהן
המדינה !;
הסיג חברות לשכע נבנם השאר !;
הישראליות ריות •!;
 היו הסיגריות מן אחוז 10 רק ;1

וירג׳יניה מסוג השנה !;
60 על זה אחוז עמד שנים שלש לפני !;
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