
בעולם
חיאט־נאם

*־האוו־ד1מ חח!־ח
 היא כזאת. מלחמה העולם ראה לא מעולם
 ללא נפרדים, מישורים בשני כולה התנהלה

לזה. זה בין קשר
 לא הם הוויאט־קונג. ניצחו הקרקע על

ה הערים את אלא לממשלת־סייגון הותירו
 ובסיסים העיקריות דרכי־התחבורה גדולות,

 על גם עתה מאיימים הם היטב. מבוצרים
עומ אמריקאיות, הערכות־מודיעין לפי אלה.
 לכבשן לערים, לחדור הוויאט־קונג אנשי דים

ולח״י. אצ״ל של בשיטות
 כל ללא — האמריקאים מנצחים באוויר
מפצי צפונה, יום־יום טסים הם התנגדות.

 בתי־חרו־ ,גשרים בסיסים, מפריע באין צים
שבסביבתם. וריכוזי־אוכלוסיה שת

 משתי להימשך יכלה זו מוזרה מלחמה
סיבות:

המהלו את לספוג מוכן היה הצפון •>
ה נצחון את לאפשר כדי האוויר, מן מות

הקרקע• על בדרום קומוניסטים
 את להתקיף שלא נזהרו האמריקאים #
 הדבר יכריח פן מחשש האנוי, הצפון, בירת

פעיל, באופן להתערב ברית־המועצות את
 שלב כי מראש היה ברור אך פא. הגשם

 נקבע הסוף סוף. בלי להימשך יוכל לא זה
הטבע. על־ידי לו

תקו להתחיל עומדת מעטים ימים בעוד
כב גשמים של עונה זוהי המונסון.* פת

 נמוכים. בעננים הקרקע את המכסה דים,
האמריקאיות. להפצצות קץ תשים היא

ה החלו למונסונים, עזרה של כתוספת
 אנטי־ טילים של בסיסים להקים סובייטים
 אלה, יפעלו כאשר האנוי. בסביבת מטוסיים

להס האמריקאיים המטוסים עוד יוכלו לא
 יהיה הדבר מפריע. באין הצפון בשמי תובב

מסוכן.
 הוויאם־ אנשי מתכוננים זה שלב לקראת

בדרום. קונג
אמרי הערכה לפי י קוריאה לקראת

גדו יחידות דרומה לאחרונה הועברו קאית,
 דיביזיה לפחות — הצפון צבא של לות

אח דיביזיה של גדודים וכמה אחת, שלמה
 צבא־ של שניה שלמה שדיביזיה יתכן רת.

דרומה. תזוז הצפון
 לוחמי שבידי הציוד הוחלף שעה אותה

 חו־ האמריקאים להתקפה־רבתי. ויאט־קונג
חל חסרו זה לנשק שנלכד. אמריקאי נשק
 אנשי כל כמעט צוידו עתה ותחמושת. פים

אחיד. סיני בנשק הוויאט־קונג
 ה־ צבא יעבור המונסון, שיתחיל ברגע

חו האמריקאים להתקפה־רבתי. וויאט־קונג
 מסוגל יהיה לא סייגון ממשלת שצבא ששים
 להחיש תובעים הם כן על המכה. את לספוג

 ארצות־ צבא של נוספות חטיבות למדינה
 בסיסי- כמה לפחות להחזיק כדי הברית,
מרכזיים. מפתח

 כבר הצבא והעברת נענתה, זו תביעה
בכך. די אם ספק אך החלה.

 לאמריקאים יהיה לא דבר של בסופו כי
 או מוויאט־נאם, להסתלק הברירה: מן מנוס

ש כפי חיילים, אלפי מאות אליה לשלוח
בקוריאה. בשעתו עשתה

מיען1סאךד
ר האמריקאי ע מכו ה

נמשכה. מלחמת־האחים
 ה־ הממשלות שתי חסידי שבין זו לא

 ההפוגה, על ששמרו היריבות, דומיניקאיות
וושינג ממשלת זרועות שתי שבין זו אלא
 ג׳ונ־ הנשיא בהנהגת הגלויה, הממשלה טון.
 בהנהגת הנסתרת, בממשלה נאבקה סון,

 ארצות־ של המוסד־המרכזי־לביון הסי־איי־אי.
הברית.

 לשיאים לפעם, מפעם הגיע, זו מלחמה
 ג׳ונסון הנשיא השבוע שלח כך מגוחכים.

 איי, יי ־ב האף של סוכנים כמה לסאן־דומינגו
 ל־ (המקבילה החשאית הפוליטית המישטרה

 לחקור כדי בישראל) שרות־הבטחון־הכללי
 המרכזי המוסד של הדיווח אמיתות את שם

ה גם הוא לביון המוסד ראש אולם לביון.
 זה ובתפקידו שרותי־הבטחון, על ממונה

האף־בי־איי. על ממונה הוא
 גבוה במישור חוקיים. דם המורדים

 ה־ של דמותו סביב המלחמה התרכזה יותר
ד (המשך )6 בעמו

סון *  החצי־שנתי השינוי (ערבית); מונ
המונ ההודי. האוקיינוס באזור הרוח בכיוון

 מביא היבשה, אל הים מן נושב הקיצי סון
מו שוטף. גשם ע

- צמר עם
ס

כד1 בדי מבכרות נשים איכות, מעדיפים גברים
 בבדי מבוקשם ימצאו ונשים גברים אופנה.
 עם דיאולן פולגת בדי צמר. עם דיאולן □ולגת

! לקיפול. וקלים נוחים הדורים צמר
ת גוונים מבחר שים גברים לבגדי רב ודוגמאו (? וילדים. נ
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