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בעו 13,־ד המקום קוריאה תופסת מיליון)
 ממנה גדולות ארצות 41 יש כי אף לם,

 ימים שלשה מקיפים האי חצי את בשטחן.
 הצהוב. והים קוריאה מיצר יפאן, ים —

 גובה אך מאוד׳ הררית הארץ בצפונה
 בקצה אשר עד בהדרגה, פוחת ההרים

קטנות. גבעות רק נשארות הדרומי
 מצב את מציינת ישנה סינית בדיחה

חד ״ששה למחצה. פראית שהיא הארץ,
 ובשאר נמרים, הקוריאים צדים בשנה שים

 אך קוריאים״. הנמרים צדים השנה חדשי
 ביערות גם קוריאה עשירה נמרים מלבד

 מוצאים שם הצפוני. בקצה ביחוד ומכרות,
ופחם. נחושת זהב,

שבצ העממית הרפובליקה תושבי בין
 אין בדרום הדמוקרטית והרפובליקה פון
 הקורי־ כל במנהגים. או במראה, הבדל כל

 כל לה שאין אחת, שפה מדברים אים
 לתורכית אלא ליפאנית או לסינית קירבה

באו לכתיבה משתמשים כי אף ולהונגרית,
חדש). אלפבית יש (כעת סיניות תיות

 על הוחלט קוריאה של ימיה בראשית
מצו היו התושבים אבל. כסימן לבן לבוש

 שמלכי וכיון שנה, 30 מלך כל להספיד וים
 וארוכים, שקטים בחיים הצטיינו לא קוריאה

אח יומיומי. ללבוש הלבנים הבגדים הפכו
של מצאו 1910 בשנת היפאני הכיבוש רי

מבז הקוריאיות הנשים כי הכיבוש טונות
כבי על עבודה שעות מיליון' 3000 בזות

 הקוריאיב האברים כי לבנים, בגדים סת
צואים. בגדים לעטות התביישו

 הרפובליקה תושבים. מיליון 9 .הצפון.
 — 1948 במאי באחד הוכרזה העממית
 — ישראל מדינת הכרזת לפני שבועיים

הרו לקו מצפון הסובייטי הכיבוש בשטח
החיי יצאו זה אחרי חדשים 5 ,38,״ד חב
הח המדינה את האחרונים הרוסיים לים

דשה.
 הכיל הקרבות בהתחלת הצפון. צצא

ביזיות 6  גדודי ושלשה רגלים חיל של די
ם נזצויידים גבולות, משטרת  כבדים בתותחי

 בבדים רוסים טנקים למאה ובקרוב רבים
 אינו חאוירי כוחם הסבר). (ראה ט34 מסוג

מטי קרב אוירוני 150 או כמאה : מספיק
 מפקדיהם היטב. מאומנים החיילים יאק. פוס

 קוריאים או בסין הקרבות מוותיקי לרוב
הסבר). (ראה פובייטייס

הו לפי תושבים. מיליון 21 הדרום.
 במאי 10ב־ מדינה שם הוקמה או״ם ראות
 הצפונית. המדינה הכרזת אחרי מיד ׳1948

 יוני סוף עד שם נשארו ארה״ב כוחות
1948.

 הקרבות התחלת עם הדרום. צבא
ביזיות מארבע מורכב היה ביוני 25ב־  די

 היה מהן ניכר חלק אשר רגלים, חיל של
 לרשותו עמדו לא הארץ. בפנים מפוזר

 אוי־ 16 — האוויר חיל טנקים. או תותחים
אימונים. רוני

כמה מונים סובייטים. קוריאים
 איזו־ תושבי הקוריאים בני אלפים. מאות

 על־ידי לרוסיה העברתו לפני וולאדיבוסטוק,
 קוריאה עצם כיבוש עם .1860 בשנת הסינים

למר זה איזור הפך 1910ב־ היפאנים ע״י
 בשנת היפאנים. נגד קוריאית פעילות כז

 היפאנים, עם סיכסוך שיגרמו מחשש ,1937
 ההעברה האסיאתית. רוסיה לפנים הועברו
 .ומבלי הצלחה, של רבה במידה בוצעה
 המפלגה שורות המועברים, ברגשי לפגוע

 מהם ורבים להם, נפתחו הקומוניסטית
הת השניה העולם במלחמת אליה. הצטרפו

 הסובייטי. לצבא מהם אלפים עשרות גייסו
 לקוריאה עתה חזרו מהם רבים כי מניחים

הצפונית).
סונג. איל קים

הקומו המפלגה מנהיג
 ראש בקוריאה, ניסטית
הצפו קוריאה ממשלת

 של עליון מפקד נית,
,38 בן הצפון• צבא
 קיס הוא האמיתי שמו
 קים דודו, צ׳ו. סונג
 מגבורי אחד סונג׳ איל

 של השחרור מלחמת
 התמרדו כאשר ,1919

 לרוסיה ברח היפאנים, בכובשים הקוריאים
 קים את לקחו הרוסים מת. ושם כשנוצח,

מנ לתפקיד וחינכוהו חסותם תחת הצעיר
הברית, מעצמות נצחון עם קוריאה. היג

בקולי הרוסים הודיעו ,1945 בספטמבר
 ששמו סונג איל קים של שובו' על קולות
 להפתעת אולם בארצו. מאוד פופולרי נשאר
 איש אלא האגדתי המורד לא הופיע רבים
 ראש נהיה שבמהרה ומנומנם שמנמן נמוך,

העממית. הרפובליקה ממשלת
.75 בן די. סיגגימן

 הקו־ הריפובליקה נשיא
 אחד הדרומית. ריאית

 קוריאה חרות מלוחמי
 בהיותה ,1894 משנת

רו השפעת תחת עוד
 7 בילה הצארית. סיה

 1847 — בכלא שנים
 כך ואחר — 1904 עד

 _ 33ל״ מארצו הוגלה
הי שנוצחו עד שנה.

האח המאה של במושגים חי עודנו פאנים.
פיאודלי. דיקטאטור — רונה

 עליון מפקד מק־ארתור. דוגלאם
 שקיבל הראשון בקוריאה. או״ם כוחות של

 8ב־ לו ניתן אשר או״ם״, ״מפקד תואר
 צבא של מקצועי חייל ,75 בן היום ביולי.

 שלו. הכללי המטה בראש ועמד ארה״ב,
 קיבל ומאז היפאנים נגד המלחמה את ניהל
למע הוא שולט ,1945 בשנת הכנעתם את
הכיבוש. חילות כמפקד ביאפאן שה

צ׳טקוב. טורגטי
הסו הצבא של גנרל

 שגריר להלכה בייטי.
הצ בריפובליקה רוסי

 נציגו למעשה פונית,
 סטאלין של האישי

מאמ אחת בקוריאה.
 כי אמר ״לנין : ירותיו

 באדם המאמין אדם כל
אידיוט״. אלא אינו אחר

 קו־ של החוץ שר יו;ג. הון פאק
נת 31 בן בהיותו .61 בן הצפונית. ריאה
 בסין, הקומוניסטית המפלגה כחבר קבל

באוני ולמד למוסקבה נסע 1927 ובשנת
 1946 בשנת שנים. שלש משך לנין ברסיטת

 הקומוניסטית המפלגה ממנהיגי אחד היה
 זו ומסיבה נולד) (שם הדרומית בקוריאה

לצפון. גורש
וול־ ולטון ג;רל

הי חילות מפקד קר.
בקו האמריקאים בשה

במלח מומחה ריאה.
מפ היה שריון, מת
 של המחץ כוחות קד

 של המשומנת הדיביזיה
 בצרפת. פאטון הגנרל

 כאיש וידוע ,60 בן הוא
 חיילים להכשיר היכול

לקרב. ״ירוקים״

בעי משתמשים הצפון כוחות שריון.
 בן קל, רוסי טנק ט,34 מסוג בטנק קר
וה מ״מ, 76 של בתותח מצויד טון, 32

 מצטיין לשעה. ק״מ 51 של למהירות מגיע
 נוח וברחבו. יחסי באופן הנמוך, במבנהו
 האורז מטעי של בבוץ'העמוק לתמרון

הדרומית. קוריאה של

 בטנק רק עתה עד השתמשו האמריקאים
 הגדול משקלו למרות מ.4 שדמן מסוג
 76 (תותח שלו האש כוח טון) 35( יותר
 מהירותי אולם הרוסי. ט34ל־ שוד, מ״מ)

 הטנק של מזו נופלת לשעה) ק״מ 44(
בכוח ממנו. וצר הוא גבוה וכן הרוסי,
 הוא נופל הקוריאי הקרב בשטח תמרונו

הרוסיים. הטנקים של מזה
ק. ש  3/י2 בזוקה נ

אנטי־טנקי כלי אינטש.
 נורה רובה, במשקל

 ע״י ומופעל הכתף, מן
 אנשים. שני של צוות
3.9 של פצצה יורה
200 של לטווח ק״ג,
 לחדור שיכולה מטר,

היא זו בזוקה ס״מ. 28 של שריון
שיע מבלי הקוריאית למערכה שהוכנס כלי
 לחץ תחת ורק הדרושים, הנסיונות את בור
 העדר ע״י שאוכזבה באמריקה הקהל דעת

בקוריאה. ״סודי״ נשק בל
 של אמריקאית דוגמה ראקטות. יורה

 24 או 15 יורה הרוסית׳ ״הקטיושקה״
 אפשרות כל ללא מ״מ 112 של ראקטות

 ולכיסוי לריכוך רק בו משתמשים דיוק. של
באש. שטח

ב29 אוירונים.  בעל מעופף). (מבצר .
 מלחמת בתום ק״מ. 12000 של טיסה טווח

 ביותר הכבד המפציץ היה השניה העולם
בינוני״. ״מפציץ מכונה עתה שידעו.

אמרי מתוצרת קרב אוירון מוסטאנג.
 האוסטרלי האויר בחיל בשימוש קאית,

מהי האמריקאי. בחיל־האויר משימוש יצא
לשעה. ק״מ 720 רות

 מתוצרת דחף, אוירון־קרב זנב. כוכב
 ק״מ 968 מהירותו ובשימושם. האמריקאים

לשעה.

פי לאינדיאנים לשלם הבטיחה הממשלה
לכך. הגיעה לא מעולם אולם — צויים
 נודע אמריקאי עורך־דין קיבל 1935ב־

 לידיו. הענין את — וילקינסון ארנסט —
 האינדיאנים מלחמת את לחם שנר, 15 במשך
הב את לשבט בישר והנה משפט. בבתי
של העליון הדין בית :הגדולה שורה

 לאינדיאנים לפסוק מוכן הברית ארצות
 הויתור תמורת דולאר מליון 32 של סכום

 סכום : הדבר פרוש התביעות. שאר כל על
 כי (אם אינדיאני לכל דולאר 10.000 של

השבט). לידי הסתם, מן יעבור, הכסף
הש הדוב״ ״רקוד את דחו האינדיאנים

 במכוניות ונהרו אחד ליום שלהם נתי
 כדי האסיפה, למקום וסוסים עגלות ישנות,

 לא. או ההצעה את לקבל אם להחליט
 — ההצעה את להם ותאר קם עורך־הדין
 ע״י אי־פעם שניתן ביותר הגדול פסק־הדין

הב ארצות ממשלת נגד העליון הדין בית
שתקו. האינדיאנים אולם רית.

 פוביני, בשם זקן אינדיאני קם לבסוף
צבעוניים מכנסים צהובה, כותנת לבוש

מען שוד ע ר ד מ ה

 במקצת מיושן רוסי, קרב אוירון יאק.
 הקוריאים כבד־תמרון. אבל מאוד מהיר

 ביותר, החדיש הסוג .9ס. בסוג משתמשים
כנראה. להם נמסר טרם 10ס.

ת צו ח: אר רי ב  ה
□ האינדיאני□ מנצחי

 משבט האינדיאנים חתמו 1868 בשנת
 ארצות״ ממשלת עם הסכם בקולוראדו אוטה

תמו תביעותיהם כל על ויתרו הם הברית.
״הס ההסכם אחרי דונאם. מליון 15 רת

 השטח לתוך ומחפשי־זהב מתישבים תננו״
 כש־ דונאם. אחרי דונאם וחטפו ה,,מובטח״

 ״לבנים״ 12 והרגו האינדיאנים התרגזו
השטח. כל את הממשלה הפקיעה

 עסק זה שהיה נתגלה מה זמן כעבור
נת :החדשים ולמתישבים לממשלה טוב
 שדה־נפט מהווה השטח כל שכמעט גלה

 היחיד: המקרה זה אין (אגב, אחד. עצום
 בלתי־ שטחים לאינדיאנים הוקצו לרוב

 לאי־ שהסיבה נתגלה במאוחר ורק פוריים,
באדמה). הנפט מציאות היתד, פוריותם

 ואשינגטון משטרת הוצפה חודש במשך
 מעשי־שוד, על תלונות מחמש־עשרה ביותר

 שודדים כנופית :אחד הוא הסגנון ובכולן
 ופורקת האוניברסיטה תלמידות על מתנפלת
כספן. כל ואת עדייהן את מעליהן

במ עוסקת החלה המקומית העתונות
 כנופיה במעללי אותם ותארה אלה אורעות

 לגלות המשטרה יד שקצרה וענפה, גדולה
 הרחיקו אף עתונים כמה עקבותיה. את

 שמה המשטרה כי השערה והביעו לכת
 לא־ דמי תמורת חסותה את הכנופיה על

קצינים. למספר קבועים יחרץ
 במבוכה שרויה היתה המשטרה ואילו

 נתברר ודעת־הקהל. העתונות של מזו רבה
 תכשיטיהן מהן נשדדו תלמידות עשרות כי

 הן בושה. מתוך למשטרה פנו שלא אלא
 בני־ עם לבלות העיר לגבולות יוצאות היו

 והתנפלו אנשי־הכנופיה ארבו וכאן זוגן,
י ביותר... ה״מתאים״ ברגע

ופת הזה החבל בקצה תפסה המשטרה
 התברר והנה השמדות. הנערות בחקירת חה
 רב־ חמד עלם עם לבלות יצאו כולן כי

 הנערות ספרו כן כמו רוברט. בשם קסם
 פניהם על מסכות עטו המתנפלים כי

ארוכים. זקנים גם היו מהם ולכמה
 ״רוברט״, אחרי עוקבים החלו בלשים

 בלוית יוצא נראה מספר ימים וכעבור
ועתירת־נכסים. נודעה ממשפחה נערה

הש ישבו לעיר, מחוץ רומנטית, בפנה
 הופיעו כאן אהבים... מתנים והחלו נים

אק ובשלפם עטויי־מסכות שודדים ארבעה
 ומרוברט. מהנערה דבר־ערך כל פרקו דחים

 לשודדים והורו הבלשים זינקו רגע באותו
הקרובה. לתחנת־המשטרה הדרך את

 כאשר היתה ביותר הגדולה ההפתעה
 מתלמידי כולם הכנופיה אנשי כי נודע

 לבל זקן לסנטרם הדביקו וכי המכללה,
יכירום.

האסו התלמידים הודו דבר של בסופו
 וכי הכנופיה ראש הוא רוברט כי רים
 שיוכלו כדי השלל את ביניהם מחקלים היו

 בנים כולם הם שכן בלימודיהם, להמשיך
 בהוצאות לשאת בידם ואין דלות למשפחות
הלימודים.

״הו !״הו צעק הקהל הגדול. הריקוד ! .
הק בפרדסים לנמנם והלך הסכמה לאות

 החליטו ימים שלושה כעבור רק רובים.
 — הזקנים של המעוט דעת נגד הצעירים,

ההצעה. את לקבל ;!!!


