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בעולם
)7 מעמוד (המשך
ב כיום שולט ויאט־נאם) לשיחרור החזית

ה ויאט־נאם של השטח מן רבעים שלושה
 המינהל את מהווה הוא זה בשטח דרומית.
 להבחין אפשרות כל אין והצבאי. האזרחי

 ובלתי־לוחם, לוחם בין הטייס, ממבט שם,
 אזרחים לבין מאורגן ויאט־קונג איש בין

״בסי לוויאט־קונג אין למרותו. הסרים סתם,
לכפרים. מחוץ סים״

 חיל- מפציץ אלה במקומות כי ספק, אין
המשמ אזרחיים, כפרים האמריקאי האוויר

צב או אזרחיים בסיסים — לדעתו — שים
 בפצצות כפרים חיסול לוויאט־קונג. איים

ג׳נוסייד. לשיטות למעשה, מתקרב, נאפאלם
ההתק חמורות פחות לא הטרור. נשק

 תחבורה״, ״דרכי בהתקיפו הצפון. על פות
״קומו וריכוזים הצפוני״ חיל־הים ״בסיסי

רי ספק, בלי חיל־ד־,אווירי, מפציץ ניסטיים״.
 כמו האזרחית, האוכלוסיה של ניכרים כוזים

ל בנאפאלם השימוש אווירית. מלחמה בכל
האמי־ ,המטרד הזוועה. את מגביר זו מטרה

ראדאר ומכשירי נחתים
רפאים רוחות על אש

 המלחמה את להמאיס ספק, בלי היא, תית
באוכלוסיה. פגיעה על־ידי הצפון, על

 יותר רחבים בחוגים האמת שתיוודע ככל
מל סיום למען התנועה תגדל כן בעולם,

 איך יודע אינו שאיש אלא ויאט־נאם. חמת
 ההפצצות כל כי למעשה. זאת להשיג ניתן

ה אחד. בצעד אף השלום את קירבו לא
 מיקוח״, ״עמדת להשיג מקווים אמריקאים

ב לחלוטין הבטוחים הקומוניסטים, ואילו
להתמקח. כלל רוצים אינם ונם, נצח

 תתגלה בשרשרת החלשה החוליה כי יתכן
 ה־ שם יתמוטט אם עצמה. בסייגון דווקא

 שלום, התובעים הכוחות ויתגברו מישטר,
מעמד. להחזיק האמריקאים יוכלו לא

בחושן־ עיניים
 ישראלי, כל ריתק טייס בשבועון הסיפור

 סופר מלחמה. בתנאי בצבא אי־פעם ששירת
 של לחלומו הדומה מכשיר־פלא, על שם

 לשימושם קטן, מכשיר־ראדאר הרגלי: החייל
בלילה. שומרי־מוצבים של

 ממכשיר־ יותר גדול שאינו זה, מכשיר
מג הוא בעמדת־השמירה. מוצב רגיל, קשר

ו דרוך לשבת תחת בחושך. תנועה כל לה
 החייל מביט רחש, כל מפני ולחשוש נפחד,
 לקראתו, האוייב יזחל אם הראדאר. בלוח
 עליו ימטיר ניכר, ממרחק אותו יגלה הוא

באש■ השטח את יכסה או מאיר כדור
 על־ידי זד. מכשיר הופעל הראשונה בפעם
 שדה־ בקירבת שנחתו האמריקאים הנחתים
 של הצפוני הגבול ליד דאנאנג, התעופה

סבי היקפית להגנה ונערכו ויאט־נאם, דרום
 ה־ חיילי את גילו הראשון בלילה כבר בו.

בקלות. אותם הביסו שזחלו, ויאט־קונג
 של סיפורו כאן עד הסיפור. המשף

 את לציין שכח פטריוטי שבועון אותו טייס.
האמריקאיים. ביומונים סופר הוא ההמשך.
 האמריקאי הכוח מפקד אלה: עתונים מסרו

 על פקד קארץ׳, פרדריק אלוף בדאנאנג,
 ״רוחות על באש מלפתוח לחדול חייליו

רפאים״.
 יעילים הם מכשירי־הראדאר כי נסתבר

 זוחל, אדם בין מבחינים הם אין מדי. יותר
 גרמו כן על ברוח. הנעים גבעולי־עשב לבין

 הביאו לילה, בכל אזעקות־שווא לעשרות
מרגמות. של ופצצות כדורים רבבות לביזבוז

ה החייל של חלומו שעה, לפי נגוז, כך
 יצטרך להבא גם ובישראל. בוויאט־נאם רגלי,

מ לפחוד ואוזניו, עיניו על בעיקר לסמוך
בלילה. רחשים
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