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העמ המצלמה ?״£7111 75״
 מד- עם והמעולה, החזקה מית/
וזמ מד־מרחק עם במחפס, אור
 !! אחריות שנות 3 .500 עד נים

 המצלמה זוהי ?״£7111 75״
 ולנוער לחובב״הטבע, לטייל,

המתגבר.
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״ ה ר י ז ג ה ״
 במחזור אחדים מקומות נשארו

 בארץ, היחידי הסמינר של 21ה-
 שנה במשך ביסודיות המכשיר

הנ״ל: במקצועות אחת
 וקונ- סלונית וגזירה תפירה

ן פקציונית
 מקיף (מורליזציה) דיגום

;ומושלם
מניפו יד, מלאכת פדגוגיה, ■¥-

 וכו׳. טקסטיל לציה,
 חצי־שנתיים קורסים קיימים

חודשים. 4ול״
 גרודזנסקי ג. המנהלת:

 ״הגזירה״ לימוד ספרי מחברת
 (ע״י19 עמנואל שדרות תל-אביב,

*׳בוטינסקי).
ם:  ,1$ ,14 ,7 ,5 ,4 אוטובוסי

20, 21, 22, 61, 62, 64, 92.

בעולם
ויאט־נאם

*רוק
מוות הוא

 הירוקות הכומתות את חובשים בישראל
 ארצות־הברית, בצבא משמר־הגבול. אנשי

 ל- הירוקה הכומתה נחשבת לעומת־זאת,
 — ביותר והנועז האמיץ החייל של סימלו

 את למעשה מסמלת היא הכוחות־המיוחדים.
 בצה״ל, האדומה הכומתה שמסמלת מה

 ארצות- צבא של הירוקות הכומתות אנשי
 קשוחים, קומנדו לוחמי למעשה הם הברית

מע בעיקר קטנות ביחידות לפעול שאומנו
 המוטלים התפקידים בין לקוד־האוייב. בר

ריגול, מיקוש, מעשי־חבלה, נכללים עליהם

ריאו נאשם
בלתי־חוקית פקודה חוקיות

במל לפעולה הוכנסו כאשר וחיסול. חטיפה
 נושא פעם לא שימשו הם וייטנאם, חמת

 כרוצחים אותם תיארו ציבורית. לביקורת
הצר ללגיון־הזרים אותם הישוו בדם־קר,

וייטנאמיים. כפרים בהשמדת והאשימום פתי
 צבא נתן הירוקה הכומתה את לטהר כדי

 סרט להפיק מיוחדת רשות ארצות־הברית
 ג׳ון בוזייטנאם; הכוחות־המיוחדים מעללי על

 ה־ מפקד של תפקידו את למלא גויים ויין
כחב אותם שהציג בסרט כוחות־המיוחדים,

סעד. ואנשי אגודת־צדקה רי
 מלחמת־ מאז הראשונה בפעם השבוע,

ההא לכל עקיף רשמי אישור ניתן וייטנאם,
 הירוקות הכומתות את האשימו בהם שמות
 רוברט אלוף־מישנה כאשר זה היה בזמנו.
 הכוחות־המיוחדים מפקד שהיה מי ריאו,

 — חיילים שבעה עוד עם יחד בוייטנאם,
 אחד וסמל סרנים ארבעה רבי־סרנים, שני
תחילה. בכוונה ברצח רשמית הואשמו —

 היה מה כפר־קאסם. משפט כמו
הירו הכומתות אנשי יועמדו עליו המעשה

 שילטונות פורסם? טרם צבאי, למשפט קות
 עדיין שומרים בוייטנאם ארצות־הברית צבא

 מה כל המיקרה. נסיבות את כמוס בסוד
בר נאשמים שהשבעה הוא כה עד שנודע

 דרום־ אזרח של בירייה תחילה בכוונה צח
נה־טראנג. בעיירה ׳69 ביוני 20ב־ וייטנאמי

 כה קצין להעמיד ההחלטה כי ספק אין
 צבאי, למשפט ריאו אלוף־מישנה כמו בכיר
 בוגר הוא ריאו רוברט גבוה. בדרג נפלה

 תואר בעל בווסט־פוינט, הצבאית האקדמיה
 גיבור וזאשינגטון, אוניברסיטת של אקדמאי
הראשי. במטה קשרים ובעל קוריאה מלחמת
הצטיי אותות חמישה חזהו על נושא הוא

מש בקרב. הצטיינות על מהם שלושה נות,
 הכום־ חובשי כל על כתם ודאי יטיל פטו

 ההאשמות את מחדש יעורר תות־הירוקות,
בעבר. זה בחיל שהטילו

 להעמיד החלטה התקבלה זאת בכל אם
 שהנרצח נראה פיקודיו, ואת אותו לדין

בדרום־וייטנאם. חשובה אישיות היה הפעם
קצי עם יחד בכיר קצין של לדין העמדה

 בבית־הדין ספק ללא תעורר זוטרים, נים
 הציות בעיית את בסאיגון, האמריקאי הצבאי

כנר ידמה זו מבחינה בלתי־חוקית. לפקודה
 כפר־קאסם למשפט ריאו של משפטו אה

הנא היו אגב, בו, שגם ,1957ב־ בישראל,
הירוקות. הכומתות חובשי שמים

:ניארצות־הברית
ה מגרש פ ש א  

ח על ר הי
ובהשקעת לירח במירוץ התועלת ״מה


