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 כיום נרפאים הסרטן מחולי כשליש
 תקינים. לחיים וחוזרים מלא ריפוי

 מוקדם, לגילוי התחנות בזכות זאת כל
 המשוכלל ההקרנה ציוד הסרטן, מכוני

 שחלה הרבה וההתקדמות
בארץ. גם ובריפוי הסרטן במחקר

 למימון
 פעולותיה

 הקרובה בשנה
 האגודה זקוקה

 בסרטן למלחמה
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הממשלתית הפרסום לשנת

 הובאה היוני מלכת
1 באוג יתהווה

שיגרתית. הבלתי למלכה ממושכות הריע הקהל
תח לצופי נכונה גדודה הפתעה

 לפתע, כאשר היופי, מלכת רות
 הב־ טכס של השיא כרגעי ממש

 להיכל היופי מלכת הובאה חירה,
ארגז. כתור״.
 את לבמה לקרוא החל צבר המנחה

 אליו ניגש כאשר הסופיות, המועמדות
 אוזנו. על מה דבר ולחש הטכס מנהל
והמנ בקהל, הפתעה של רחש עבר לרגע

 ברגע לי ״נמסר :ואמר למיקרופון פגה חה
 אלה ברגעים תגיע היופי מלכת כי זה

 ואל כפיים למחוא החל הקהל לבמה.״
 שהעלה מסתורי עץ ארגז הועלה הבמה
 אות נתן המנחה בקהל. המתח את לשיא
 מחסה את במהירות הסירו גברים ושני

 ליידי כולם לעיני נתגלתה ואז הקרשים
 כפיים מחיאות יופיה. במלוא קריסטל
כאשר המנחה את ליוו סוערות וקריאות

 היה לא ואמנם ההצבעה את לערוך ביקש
 למלכת נבחרה קריסטל ליידי בדבר. ספק

אחד. פה — היופי
 המלכה את המנחה הציג נרגש בקול
עו מצרפת עולה קריסטל, ליידי :החדשה

 רבות שנים מזה הכביסה בשטח סקת
אי מידותיה רב. ומוניטין נסיון ובעלת

.X 40 X 60 80 דיאליות
ה הכביסה תוכניות כל — תוכניותיה

אפשריות•
 העיתונים בכל פורסמו הטכס למחרת

החדשה. היופי מלכת על נוספים פרטים
 בעלת היא קריסטל ליידי הכביסה מכונת

 מעלות, 100 עד הרתחה היתרונות: כל
 עין. מרהיב ועיצוב משובח אמאייל ציפוי'

 אין בהפעלה. ונוחה לחלוטין אוטומטית
 — קריסטל בליידי נמצא שאינו יתרון
 — מכולן והחסכונית הטובה הכביסה גכונת

היופי. למלכת גם אחד פה שנבחרה
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הסנדק
 היריות תעלומת

 בירד
בית-חכנסת אז

 אברהם השכים ,1973 בינואר 3,-ד בבוקר
 תפילת־ להתפלל כדי ,4.00ב־ ציון שלמה

 יעקב אוהל הספרדי בבית־הכנסת שחרית
 גמורה. חשיבה היתה ברחוב ברמת־גן.

 היה מזג־האוויר דלקו. לא פנסי־הרחוב גם
ריק. היה הרחוב טיפטף. וגשם סגרירי

 שרגא משנתו התעורר שעה באותה
ב בים לרחצה ממשכיימי־הסוקר שטיין,

 שלוש לפתע שמע הוא הגשמים. עונת
 לחלון, ניגש הוא ׳מהרחוב. בוקעות יריות
דבר. ראה ולא התריס את פתה

 בעיקבות למקום שהגיעה המישטרה אבל
 מוטל ציון אברהם את ימצאה היריות,

הו אליה מנן־דויד, בתחנת ברחוב. פצוע
 נורה. כי בתנזעות-ידיים הסביר הוא בא,
 לדבר. היה יכול ולא בפיו, פצוע היה הוא

 :פתק על דשם בו׳ ירה מי נשאל כאשר
אחותי.״ בן לוי, ״דני

 תושב ,27ה- בן לוי דני כובע־גרג.
 לדין זו עדות בעיקבות הועמד תל-אביב,

 סנדקו שהיה מי דודו, לרצח ניסיון ׳באשמת
 לו שימש אביו מות ואחרי לידתו, אחרי
כאב.

 שהאשים היחידי התביעה עד היה הסנדק
 בי טען הוא לרצחז. בניסיון לוי דני את

 ראה ההתנקשות, בליל מביתו כשיצא
 יוצאים וגדעון, דני בני-אהותו, שני את

 עד לדבריו התקרב מהם אחד אחריו.
 שהיד, למוות ■ממנו. מטרים שני למרחק
 פניו, כל ׳את שכיסד, בכובע־יגרב, חבוש

 זיהה כי הסנדק טען לעיניים, הודים מילבד
 פגע ביו, שירה בן־אהותו, את בבירור
וכפיו. בכתפו
 בן־אחותו רצי, ׳מדוע הסביר גם לו היה

מ היתגרשד, דון. לבנה אחותו, לרצחו.
ה לפני חודשים מיספר שנפטר בעלה,

 וסובלת ידועת־חולי אשה היא התנקשות.
 הצרות כל כי בטוחה היתד, היא מכאבים.

 מקורן זו, אחר בזו ראשה על שבאו האלה,
 בבית־הכנסת. אחיד, אותה שמקלל בקללות

 בן־אחו׳תו כי ציון, לאברהם היד, נראה
 ולכן אמו, של התפלות מהאמונות הושפע

נפש, לירצהיו עליו קם
 אמישטרה חקירת אולם רעיונדודשוא.

 של בדבריו סתיירות כמה מצאה בפרשה
 המיש־ חוקרי מפצעיו. שהחלים הסנדק,

ש כדורי־האקדח תרמילי יאת מצאו טירה
ת  נורה הוא בי הסתבר ציון. לעבר נו

 של !ממרחק ולא מטר, 35־45 של ממרחק
 לא כזד, במרחק שטען. כפי מטרים שני

 לזחות השוד, בלילה אפשרות, כל היתח
היורה. את

 לפני חודש בי ר,סנדק של טענתו גם
 אל בני־אחותו שני אליו באו ההתנקשות

אבי על קדיש שאמרו ואחרי בייודהכנסת,
 את לקלל יפסיק כי אותו הזהירו הם

לשלו נסיבתית כהוכחה נראתה לא אמם,
 בתל־ המחוזי בית-המישפט שופטי שה

 דני של דינו את לחרוץ שנקראו אביב,
לוי.

 יבריא אינו שהמתלונן ספק כל לנו ״אין
 אליהו קנח׳ מקם השופטים קבעו ברוחו,״

 כי גם שמצאו שיינברם, ואלישע מני
 כנראה נטייה, קיימת המתלונן ״במישפחת
ומחליות־רוח.״ נפשיים לליקויים תורשתית,

הפסי שיל מימצאייו את קיבלו השופטים
 בבת־ים, לחוליעפש מבייח־החולים כיאטר
 על מוסר ״ציון וקבע: הסנדק את שבדק

ו ובלתי־מאורגנת, מהדד, בצורה פציעתו
 דיג־ תגובה בבל סיפורו את מלווה אינו
 כלתי- פרטים בדיבורו מפרט הוא שית.

 העיקר, עם הטפל את ׳מחליף חשובים,
 שמסתיר רושם ועושה הנושא מן סוטה
 רעיונות- כנראה שהן ממחשבותיו, הלק

 בעבד אושפז כבר ציון כי הסתבר שווא.״
 מסכי- סובל הוא ׳וכי לחולי-רוח, במוסדות
ברונית. זופדיגיח
 דני של פרקליטו הצליח זאת כל ׳לאור

 השופטים את לשכנע ירום, ימשח עו״ד לדי,
אשמה. מכל האחיין את לזכות
 בחש־ ציון באברהם ירד, זאת בכל מי
 יראו לא השופטים בית־הננסתי אל כימו

כך. על תשובה לתת חייבים עצמם
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