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ש מ ש : ה ת ח ר ו  נאלצו ששליטיהן המערביות, המושבות נכבשו זה אחר בזה דרום־מזרח־אסיה. על הצהוב הצבא השתפך מעצור לו שאין כמבול' ז
 הגזע על האסיאתיים הגזעים כנצתון נצחונס את תארו היפאנים (מימין). היפאנית האכזריות של הגיהינום מדורי כלי את עברו (משמאל), להיכנע

עמים. ברית הבטיחו הגדולה״, המזרחית אסיה של המשותף• העושר ״אזור החדשה לממלכתם קראו הם אסיה״. לבני ה סי סימרו''׳;א סי ה את הפיצו הלבן,

 ד בריטניה רב־השפעה: ידיד לו שקם מפני
 ד, הימית המעצמה של האמיתי האויב פשוט:

 לבב האדום״ וה״צאר הלבן הצאר של הרוסים
 ביות הצבאיות המדינות שתי בין אותם לכלוא

 ז חשבון נהרסה. הפרום מיטת
 קאזאבלנ בועידת דרשו, הנרגזים האמריקאים

 ד להסכים. נאלץ השגיאה, את שהבין צ׳רצ׳יל,
 יפא של השמדתה עד וכמעט גרמניה של שית

 ה״כ מתנגדי מראש שניבאו מה בא וכך
 הבר שהוסר אחרי המסורתי. מכלאו התפרץ
 היפאני, הבריח שהוסר אחרי ואיטליה. צרפת

 נס — לאמריקאים יותר עוד גדול אסון
מבחיג האטומית. הפצצה הטלת ע״י האחרון

: ר ו כ ר ה י ל ר  הושמד אחת מוחצת במכה הוללות. ליל אחרי שיכורים ברובם היו שמלחיו בנמל, האמריקאי הצי על יפאניים מטוסים מאות ילדו א׳ ביום פ
 יפאן וקבע: מלחמה הכריז הנשיא אמריקה. את הציף שנאה של גל האוקינוס. מערב כל על יפאן לשלטון הדרן נפתח באוקינןס.השקט, האמריקאי זוצי

הסופית. להשמדתה עד מלחמה : היתה הסיסמא נכלאו. הברית כארצות יפאניס מהגרים אלפי מאות לעולם. לקום עוד תוסיף שלא כזאת בצורה תוכה

ה! מקרה קרה אחדים שבועות לפני
 הצב במחנה הופיע השקט באוקינוס נידח

 מ היפאני, הצבא של כיתד, עדיין מסתתרת
נסתיימה.

 הכיר על כרוזים זרק אמריקאי מסוס
 ב צורך היה האמינו. לא היפאנים להתמסר.

; הם ממחבואה. לצאת להניעה בדי לכיתה,
 למול אלה אחרונים לוחמים כשחזרו

 נ צבאה יפאן, נכנעה שנים שש שלפני היתה
במי אותן שכבשה מושבותיה, כל האיים. את

 כובשי הפוכה: היתד, השניה הידיעה
: וחזקה. עצמאית תהיה יפאן הפוכים. תנאים

 נציג ו
נ סכה*  בכתב הסתם, מן משכה* חיילים אותם

 כאנ זו התפתחות באה לא בהיסטוריה יותר
על שעמדו בשעה עוד לאמריקאים, גם אלא

מאק־ארתו עד מפורט-ארתור
 והכריח פארי, מטיו האמריקאי הקצין קודת
 מהפכה התחוללה שעה אותה הלבן. הגזע

הבחינות. מכל עליו לעלות
׳ בפי נקראה, אחרי־כן שבאה הפרשה

 נ העולם לאפתעת ויפאן. רוסיה בין מלחמה
 נפצו (בה פורט־אדתור את להם נתן הנצחון
המזרחית. באסיה

מקנאוו רק'כתוצאה לא בא זה נצחון

ע ב ר א  ש ב
הרס אכזרית

ש מ ש : ה ת ע ק  נציגי האזינו מיסורי אנית־המלחמה סיפון על שו
 להם היה שלא הבינו עתה רק כניעתם. לתנאי היפאני והצבא הנזנזשלה

אנוריקה. של העצומה התעשיה עוצמת נגד זו בממלחמה לנצח סיכוי כל

 שנחרבה הירושימה, חורבות על משוטטים יפאניים ילדים שני האטום: זריחת
 הכרח בה היה לא לויכוח. נושא נשארה הפצצה הטלת אטוס. פצצת על־ידי

כניעה. על לחתום רצונה על היפאנית הממשלה הודיעה הטלתה לפני עוד : צבאי

 את לדעת ביקשה להיכנע, רצונה על כן לפני
 ה! שהרוסים אחרי ימים חמשה מיד, המלחמה,

 בכי היפאני. השלטון מאזור מדי גידולם שטחים
 אסיז על השתלטו הם פורט־ארתור. 1ע והגיעו

 שהאמריקאי כדי שנים שש דרושות היו
 1 מיטת־סדום לבנות החליטו היסוס, ללא אחור

 לא ושוות־זכויות חזקה מערבית גרמניה החזרת
 לד,פו העלול סאן־פרנציסקו חוזה חתימת יאפן,

̂ הסיני. הענק של הטבעי


