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, טלוויזיה לקוני

ם שי אסריל־מא׳ בחד
ת שנים  אחריו

ף לקי * חלו ם! חנ

הראש על נפלנו לא
 לך להעניק לעצמנו להרשות יכולים בהחלט אנו
 הניתנת ביותר הארוכה האחריות תקופת את

 בישראל! טלויזיה למקלטי חינם כיום
 טלויזיה של באמינותה משוכנעים שאנו מפני זאת

 מקלט מכל יותר ימים להאריך וביכלתה "מץ״
אחר. טלויזיה

 בטלויזיה כלשהוא חלק יתקלקל זאת בכל אם אך
 חלק את תקבל האחריות שנות 5 במשך "מץ״

! — האורגינלי החילוף ם נ י ח  
 \1£׳12 טלויזיה קנה — אחראית טלויזיה קנה

 ״רלפו" של המיוחדת האחריות תעודת את ודרוש
בע״מ.

הארץ. ברחבי \1£״ו2 במעבדות יבוצע שהשרות בתנאי *

 בשירות, באיכות,
לכל מעלטלויזיה ובקול

מיוחדת! בהנחה פעמי! חד
 )12.4 — 19.4( פסח בחופש
אחד שבוע של בוקר קורס

ל־ יום) כל (שעתיים
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 (בר־קמא). גרג״ ב״אולפן
 הרשמה,{ מובטחת! הצלחה
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בעולם
)11 מעמוד (המשך
 על־ הואשם הוא .1925ב־ המפורסם, הקופים

 תלמידיו את ולימד שהעז על התביעה ידי
מו לפיה דאחזין, של תורת־ההתסתחות את
הקוף. מן האדם צא

ב חמור טאבו היתר, דארווין של תורתו
שנתיים! לפני רק שהוסר טאבו — טנסי

 ביתו, את סקופס עזב אשם, שנמצא לאחר
 חב־ של לגיאולוג והפך ההוראה, את נטש

השכנה. לואיזיאנה במדינת רת־נפט
 של גיבורו חור שנה, 45 לאחר השבוע,

 להרצות כדי טנסי, בירת לנאשוויל, דארווין
 הסטודנטים. מועצת איגוד בפני שם

מראש. פורסם לא הרצאתו נושא

יאטנם1
■ *§! ״= — הדת
בדרגה ועלה

 בצבא קרביים קצינים של בדרגה קידומם
 במספר תלוי — בויאטנאם ארצות־הברית

מפילים. שהם האויב חללי
),23( קרוגר ג׳והן שבוע לפני גילה זאת

 בעדותו בויאטנאם, ארד,״ב בצבא חי״ר סגן
הצבא. של ועדת־חקירה בפני

 לחץ ארה״ב בצבא קיים קרוגר לדברי
 במאמץ — גופות״ *לצבירת מגבוה רציני

האויב. בקרב ההרג את להרבות
 של במשפטו ניתנה קרוגר של עדותו

 הוציא כי שהואשם ,22 דאפי, ג׳יימס סגן
 מזויין לא ויאטנאמי אזרח קר בדם להורג

חייליו. על־ידי שנישבה
 אל קרוגר את העלה דאפי של סניגורו

ה שעל ולהוכיח לנטות כדי העדים דוכן
 הופעל אחרים, זוטרים קצינים בעל נאשם׳

 שהוא: סוג מכל — הריגות לבצע כדי לחץ
ה חשוב. לא — שבויים אזרחים, חיילים,

גופות. לזכותם שיצברו עיקר
 סיפר קרוגר סגן עונש. או - גופות

 כמות של מפה תלוייה גדודו בבמפקדת כי
ב היו בגיזרתם. הקומוניסטים ההרוגים

 וכן באוויר, ביבשה, להרוגים טורים טבלה
 לשבויים. טור שם היה לא אך — הלאה

רו הגבוהים שהקצינים הוא שלי ״הרושם
 העיד האפשר,״ בכל גופות יותר רק צים

קרוגר.
 יחידות כי העיד משפט באותו אהר עד
 צבירת של הנורמה את לספל! הצליחו שלא

ה בקו נוסף זמן פרק הושארו — גופות
ראשון.

 סיפר פשוטה,״ היתד, שלנו ״המדיניות
 האויב, עם מגע שיצרנו .ברגע קרוגר.

 נפש נשארה לא שבשטח עד יורים היינו
 ממחבואו יוצא היה ויאטקונג איש אם חיה.

 על בזאת גוזר היה הוא — להיכנע במטרה
מוות• פסק־דין עצמו

 שניה פעם שתפס לאחר כיצד סיפר הוא
 מקצין־המיבצעים מנד, ספג ויאטקונג, שבוי

 חמש היה הגופות שסיכום בגלל הגדוד, של
מכך. כתוצאה שבע, במקום

 לדעתך, ״במה, השופט: המצב את סיכם
 את שאל יותר,״ מעוניינת המפקדה היתד,
ו קומוניסטים הרוגים 14״ב־ העדים. אחד

הרוגים?״ 15ב־ או — אחד שבוי
״שבו העד. השיב הרוגים,״ 15שב־ כמובן

נחשבים.״ לא בכלל יים

ארצןת־הברית
1001
מאסר שנות

 המדינה גדול: הכי הכל כידוע, בטקסס,
הי (כלומר, בארצות־הברית גדולה הכי היא
 בה החוות אלסקה) הצטרפות עד — תד,
 והצי׳זבאטים האנשים אפילו — גדולות הכי
גדולים. הכי שם

 חבר חדש: בשיא טקסס זכתה השבוע
 נוקם ג׳ו לארי את דן בדאלאס מושבעים

 הוא מאסר. שנות ואחת לאלף 23ה־ בן
 בסכין־גילוח ותקיפה באונס, אשם נמצא

צעירה. מרכזנית של
 שפסק החודש השלישי גזר־דין זה היה

מו מושבעים בידי ענקיים, עונשי־מאסר
בעירם. האלימות מהתגברות דאגים

 מאסר שנות 800 היו הקודמים השניים
 שנות ואלף אונס, באשמת ,19 בן לצעיר
שוד. באשמת ,50 לבן מאסר
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