
 הפזמונים מצעד
5 מס׳

 נגן ארך 12"
*

טי קלי ת הד־ארצי מ

 ביאליק שירי מבחר
הנדל נחמה מפי
נגן ארך 12״

 רקדניות רקדנים, 50
ומנגנים

 ן ״אהל־שם״ תד־אכים
 8.30ב־ 14.12 ג׳, יום
 ן 9.15 —6.45ב־ 15.12 ד׳, יום

1 9.15 — 6.45ב־ 18.12 מוצ״ש,
16.12 ״שרון״ נתניה

 17.12 העם״ ״בית חיים ק.
 19.12 ״קול־רון״ עפולה
20.12 ״הוד״ נהריה
 9ב־ 23.12 ״ארמון״ חיפה
24.12 ״חוף״ חדרה

האומה״ ״בנייני ירושלים
בערב 8.30ב־ 25.12 מוצ״ש

26.12 ״רחל״ אשקלון
ן 27.12 ,ב יום עין־גב ן

28.12 ״אילון״ רמלה
 29.12 ״תפארת״ ראשל״צ

 30.12 ״היכל״ פתח־תקוה
31.12 ״נגה״ גבעתיים
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אופטימי!״* שוב הוא מק־נמאדה - כהורים מחסה, ״תיפסו
— המיטלה במיצר כמו

לם1בע
החלל

ת ש ם פגי מרו ב
 היה כולו המיבצע של יעדו עין, למראית

ה לטכניקה גדול נצחון — ראווה לצורכי
אמריקאית.
 הפגשת של האפשרות מן נובעות למעשה
ל לכת מרחיקות מסקנות בחלל החלליות

השאר: בין והיקום. העולם עתיד
 כבסיסים גדולים מיבני־חלל הקמת •

ולכוכבי־הלכת. לירח המכודנים למיבצעים
האוייב, של צבאיות חלליות השמדת •

לכידתן. או
ל בחלל, ניידים בסיסי־קבע הקמת •
 טילי־גרעין, מלמעלה. ארצות־אוייב על איום

 אי־אפשר כאלה, בסיסים על־ידי שישוגרו
ליירטם. יהיה

איסטראטגיה
□ שי ת פר ד כו ל מ ב
ישר חטיבת־צנחנים נמשכה איך ״ראו־נא

 המיטלה במיצר מיצרית למלכודת אלית
 כתב ,״1956 באוקטובר סיני בחצי־האי

 הנודע, האמריקאי הצבאי הפרשן השבוע
מארשל. סל״א אלוף

 מיבצע- על במאמר הופיע לא הפסוק
 מלחמת דווקא, היה, המאמר נושא סיני.

ויאט־נאם.
 במיטלה, שקרה מה מארשל: של דעתו

יא־דראנג. עמק של בקרב שוב עתה קרה
 עמק, באותו קרה מה אש. מלכודת

שמו? את אי־פעם שמעו שמעטים
 ידיעות קיבל בסייגון האמריקאי המטה

 הוויאט־ של גדולים כוחות הימצאות על
 גדוד לשם שיגר הוא עמק. באותו קונג
ה היחידה — האווירי״ ״חיל־הפרשים של

 מסוקים באמצעות הנעה החדשה אמריקאית
(הליקופטרים).
 הפרעה. ללא ונערכו נחתו פרשי־האוויר

 בטחון של אווירה עליהם השרה הדבר
 נתקלו, כאשר שבעתיים נדהמו לכן עצמי.
 מכפי בהרבה גדולים בכוחות־אוייב לפתע,

להם. שהמתינו שציפו,
קוד כל על שעלה העקוב־מדם, הקרב

ו ימים חמשה נמשך זו, במלחמה מיו
 תשושים הצדדים שני היו בסוף לילות.

ושבורים.
 זה. מצב לנצל ביקש בסייגון המטה

 העצומה האווירית בניידות שימוש תוך
 גדודים שני עמק לאותו הטיס שלו,

 אחרי לרדוף כדי ורעננים, חדשים נוספים,
ולהשמידו. האוייב
 למיצר. רדיפה, כדי תוך נכנס, זה כוח
העב מכל נוראה אש עליו ניתכת לפתע
 במלכודת־אש עצמו את מצא והוא רים,

כליל. כמעט הושמד שלם גדוד קטלנית.
 טוען הדבר? אירע איך כנסיגה. קטל
האמרי הכוח נכנם במיטלה, כמו מארשל:

 מראש. לו שהוכנה מלכודת לתוך קאי
ש מפני המלכודת הצליחה במיטלה, וכמו
 סיורים לערוך מבלי למיצר נכנס הכוח

מספיקים.
עורפי טור נכנס המיקרים* ״בשלושת

 מפלת מארשל: לפי השלישי, המיקרה •
בקו במיצר 2 מס׳ האמריקאית הדיביזיה

טרי קרב אחרי ריאה, .1950 בנובמבר קו

 להגנה מתאימה דאגה ללא מיצר, לתוך
 קטלנית. הזנחה זוהי ולסיור. אגפיו על

 במישגה ישגה שהטור מראש הניח האוייב
 כד־ כך ונשקו אנשיו את ערך והוא זה,

 לשדה־ הטור של כביש־הנסיגה את להפוך
קטל.״

מל הקומוניסטים הכינו מארשל, לדעת
ה יא־דראנג. בעמק כזאת קפדנית כודת

 הראשון האמריקאי לגדוד שהוכנה מלכודת
 השניה, למלכודת פתיון אלא היתר, לא

 למען התגבורת. לגדודי שהוכנה העיקרית,
 כוח מראש הקומוניסטים הכינו זו מלכודת

 כלל ידעו לא שהאמריקאים ורענן, גדול
בשטח. הימצאו על

 כאפתעה בא זה תיאור ורדון?! פגע
(ו בארצות־הברית היומונים לקוראי גמורה

 בידיעות־נצחון יום מדי הניזונים בישראל),
מרעישות.

ל הכף כבר הוכרעה אלה, ידיעות לפי
 את באופק. נראה והנצחון האמריקאים, טובת

 של העצום מנגנון־התעמולה מספק הידיעות
 ריברט של בניצוחו האמריקאי, המטכ״ל

שר־הבטחון. מק־נמארה,

 מן מאד רחוק זה כל מארשל: מסביר
ל התקדמה המלחמה ולהיפך: המציאות.

 לאמריקאים מסוכן פחות לא חדש, שלב
מקודמיו.

 האמריקאים המציאו שנים ארבע לפני
 במסוקים השימוש וחדש: מעניין רעיון
 זו בצורה ומהלומת־פתע. נחיתת־בזק לשם
 כוחות־הגרי־ על להתגבר האמריקאים קיוו
בניידותם. המצטיינים הקומוניסטיים, לה

ה מזהיר. פרי נשא זה רעיון ואכן,
ידידו מאיכרים השיג האמריקאי מודיעין

ב הוויאט־קונג. תנועות על ידיעות תיים
 כוח־ לשם הוטס ריכוז־אוייב, על היוודע

 מסוקים באמצעות דרום־ויאט־נאמי מחץ
ב מייגבלה: לכך היתד, אך אמריקאיים.

 נמצא, לא הג׳ונגל, במעמקי אלה, מקומות
ל כדי גדול די שטח־נחיתה כלל, בדרך
הלי מחמשה יותר של נחיתתם את אפשר

אחת. ובעונה בעת קופטרים
ה הכריזו אז כבר כנחיתה. מוות

 כוחות של הוודאי נצחונם על אמריקאים
 ללמד צריך היה קר שיקול אך סייגון.
ל להצליח תוכל לא זו שיטה כי אותם
ימים. אורך

 התהפכה שנים וחצי שלוש לפני ואכן,
 את הבינו היויאט־קונג פיה. על הקערה
 לטובתם. אותה ניצלו האמריקאית, השיטה

 מוסווית־ מלכודת שהכינו אחרי שיטתם:
 הימצאותם להיוודע בעצמם גרמו היטב,

ה יכלו המסוקים, הופיעו כאשר בשטח.
ל הנחיתה, בעת להשמידם קומוניסטים

ה מן בצאתם החיילים את ולקטול המתין
להסתערות. בהערכם מסוקים

כב אבידות נגרמו מארב, אחרי במארב
 אלפי מאות להביא הצורך נוצר כך דות.

 בעוד — לוויאט־נאם אמריקאיים חיילים
 של הצבא על האמריקאים סמכו כה שעד

בלבד. אמריקאיים ״יועצים״ בהדרכת סייגון,
 האמריקאיים הכוחות כשמופעלים עתה,
 הרבה בממדים חזיון אותו חוזר עצמם,

ניי על סומכים האמריקאים גדולים. יותר
מת אויבם אך — מכונותיהם ועל דותם

קטלניות. מלכודות להם להכין חיל
 בוויאם־נאם הצבאית ההכרעה המסקנה:

טהו צבאית ומבחינה מאד. עדיין רחוקה
 ״חיל־ של הטאקטיקה רחוקה עדיין רה,

ב עצמה את מלהוכיח האווירי״ הפרשים
זה. מסוג מלחמה

ווודדין. ביל של קארייוסורה י

ס24 ל עו ה י 147* חז


