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 השנים" ארבע מלחמת "לקח -1914-1918
 השווע  קצירהמטה  .נךמליג(ןוקלווטנגט,גנרל

 ללוליין, מ"דמוב מי את שלעה האדום, דפבאשל
 בעם מאד, אערב יאמר ושדום" ב,~הכוטבפרסם
 ורוסיה צרפת הבדולה, בריינ"ה של לצאתןויצגה
 דוקיס- גרמניה ננו גברית ב-1914, הקרב,יפדה
 ההיא המלחמה את מנתח שילובסקי גנרלרית*
 השלו- הפיולרת כן ומסיק עיקול אמטרטמניתחח
 משי- תכנות לפי שגעשו בעליןהברות, שלבית
 ואוסטריה, גרבגיה של כהחן את שרהפפו הןכפת,
 ודגריחיהו כוחותיו את לפלג ועקיב אתהמש
 הצעיר, ומולטילר' שליפן תכג"ת אתלנטוש

 אחן- הברית בעלי את לחכריע הוותהשכותתה
אהד.

 הרו'סים פתחו שילוב'סקי, גנרל שמרב-1914,
 המורכב ה'תהליך 'שנסתיים ל'פני שלהםביגפנסיבה

hwt,לאיר'דפה נשגר הבריטי המשלוח וחיל הג"הס 
 נעשתה, שלפפן תכנה? החמירה. ה,סכנה אףעל
 'הגר'ממם תבוסת לביצ"ע. ניתנת בלתי אזכבר

 ח21ר דבר - המרבה, על ה'מכחעתמשעריכה
 לרוסיה שלהם שמגי ד4בף מן כוחותיהםהעבר:ת
 חממע כך תשחר - ובשהמה, יממקדה לוסיוע
 ה'מפקוה נאלצה ש'בו מצב יצרו ב,גליציה,ה,הו,סי

 במירב, ,עמתות מלתמת ,עלסה .ב,קנלההגרמ,נקת,
 את לפתרה כדי למזרח כבדים כותיתלהעביר
 1915. ,שנת של הע"ק'רית המלח'מהזע-ת

 ,כשו'ה שילוב,ם,קי ג'נרל מציין ןש'נת-,מלתמה
 תלויות בלתי תכמהת לפי הברית בעלי פעלושבה
 רק הבהמנע. בידי היתה שהיזמה כך בז'ו,זו

 ב'עלי-הברית החליטו שאנטייאיו בועידהבדצמבר'
 הפעולות בפרי הגועת המלחמה תוצאותכי

 לתוכחות לספק "ש בא ומשום העיקריותבחזיתות
 הכב- סעוד תבבו'רת, .של מינימ'וםהשניות-במעלזה

 משותפת, אופנסיבה לארגן יש ה'עיקרעתחזיתות
 מלשונרת האויב את למנוע כדי יפה,מתואמת

 תחילתה 'שלפני הוחלט כן לחזית. מחדת כוחואת
 כוחו את ליגע דשא ההכרח מן אהפבסיבהשל
 אקדמה. של פעולות ע"י האוייבשל

 "חלשות על בקורת מ'התח שהואלאחר
 במידה מוחשיות היו לא שהן באמרו,שנטייאי,

 אף המלאו התיאום בעקת את פתרו ולא.מספקת
 בעירך-ין רסתיירך התקומות 'כמחום כהן היחםבי

 תוצ- את שילוסס,קי גנרל מציין ההשו"ת,,העזר'ה
 ש ופל,, 'האופנסיבה ו-1917. 1916 בפעולו'תאהקיהן

 שעזרהו48ר כמו וורין1 של ימגינו: ע,ורה י(נרוסילוב
 מו.י -שנ,

 ,י1ן ,י" ז יי ,ית "יקי.. חי,
 שא"י, 'וסו'לידר'"ו'ה, נריא "ניון דמיון, עדייןחסר
 המלח'מה 'ה"ת'ה יוהר קצת רגה' במידה מצויים!היו

 ניצולימל היו נפש ו-000(%000 ב-1917,מסתיימת
 אף כי זו מענינת היר'ה מעיר .שילוב,סקיגנרל
 הברית נעלי 'של ,בצדם עיוד 'נלחמ'ה לאשרחם'יה
 ואוסטריות- גר'מניווו דיביההת כ,80 הריב-1918,
 - המזרחית, בחזית כפוחדת ישארוהוגגריות

 מיליזו 45 בת בחזית פתח' שלוונדורף 'בשעהוזה
 ו-1000 תותחים eoo.6 דיביזיות, 62 "2לבכיות

 להק- בנם'וחו 'של'ו, איו'פנמיבתימהס אתאוירונים,
 . וטכנית להגיע, שעמד האמריקאי 'הצבא אתדים

 אוותה* שה'כשיל הוא-הוא במילואיםשהמ'חסור
 לחלוק שנתכהנה מהש, תכנית היפעלה כךאחר
 החזי'ת של ,ת ,גל ,שיו נגזרות מהל'דמות.שור,ת
 האמריקאית, התגבורת על ניכרת במידהוסמ,סה

 נצחון. נשאוותיצ(יתיה
 יד-וו על שילובסקי גנרל עומד ,מאמרלבסוף
 של 'האחרון הבואש מאמ'צ,ו כי 'ו'כותבאלה,

 רבה. ,עצמ'ה י2ל רו'שם ney בוצעתולודנדורף
 4 לעולם בח.צוצרוח הברמנים ב'שהו נצחונו'תיהםאת

 שהיברר כפי הגרמנים, כשעמדו אפילוכולו;
 1 המפקדהת הרסופו ה,שיאה, פי עברי עלאחר-כך,
 4 את כי להאמין וצרפת בריטניה שלהעליונות
 י ב-1919. רק לחלוק תוכלנה האחרונ'ה,מהלהמ'תן
 המטעות פניה 'היו שילבמקי, גנרל אומרכאלה,
 מליוד שהיתה ב-1918, הגהמנית האופנסיבה,9ל

 המשוחפת פעולתם עין. למראית רכה כההצלחה

 בקיץ גליציה, ודרלם-'מזר,ח בב,רקלביוה1(
.1916-  '. ר ע ,מ ה 
- 1916* יולי-איקסובר2(  המער'* 
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 הרב'ה בעדיפותם שבעזרה נעלי-הברקת,של
 את שהכייעה היא ומקירות-אספקה,בסוחטת-אדם

 המערכה עד נצחונות עטורה ונהיתהגרמניה
חאח'ר'ו,גה.
 נוחלים ,הגנ'רל, ואהמר מסיים 'התה,בימן
 יח'וקים רבים; ששטחים )זוב-ם הצלחותהגרמנים

 הם, אדמ'תם 'על ביהם שילחמי מכך עדייןהב

 הצלחותיה. אף על כי פוריה "היסטיריר; לקחאך
 הבה יגם להכותה, אפשר גרימנ"ה שלהארעיו'ת
 גדולים ימבחנים רב יהיה המחיר כי אףתוכהו
 בעתיד* ע'דיןנכונים

 ה'רוות הרצון את מ'ש'קף דה מוס'מךמא'מ'ר
 צורנו לו'ב'שת המלחמה אסטרמגית אתלראות
 ממהסקב'ה. עכשו הנראית מזל י'ו'תרברירה

 מלחמת-ברית-מדינות עלעוד
 1914-1918( מלחמת של"ומיתה

 'עו- כ,מלח'מ,ה 'הח,זיתות לתיאום שלה,נושא
 הסופרים ,מצו אבה לב יתיטומת אליו 'משךלמית"
 שיהרי בכך, תומה ואין הס.ובייטיים.הצבאיים
 קוא- טלחמת 'של שבתנאיה הוא הט,בעמדרך
 תכנית- צריכה בה אשר היום, של כזוליציה

 רובר,יוו מעצמות ע"י להקבע הכוללתהפעולות
 לגבי י 'ר ט 'נ צ 'ס 'כ א wTn הגיא'וגר'פיש,מצנן
 פונה המ'חשב'ה תהנה האוקכ, יטל המריכזמצבו
 ת, מ ד ו הק העולם מלח,מ,ת של נסינהאל

 קכוצת- נגד עולמית קואליציה פעלה ובהכשגם
 הה'די'ומית-מז'רחיית, התיכונה אי,רו,פה .שלמ'דינות

 "מרכז= "מעצמ'ות היה חמקיבל שמן גם יאשרץ
 והישג ארת'ו יכל גלגהלו אלא ה"%יר")האין
 הגנרל של ה'ר,שי'מ'ה מן ה,ר'ח.ב,ה ביתרע,צ,מי(.

 יום- ל,רגל ,האדום" ,ב,יכוכב ש,נתפר,ם,מיהשיל)בסקי
 לעיל(, הונאה ויאשר 1914 מלח'מת לפריץ"שגה
 טיינווב, גלק מ. של מא'מרו זה 'בנושאמטפל
 מלחמת נתקופ" חזיות של הג'ומלין תיאום"על

 כמרוס ב",ביל.שביק" ושהתפר,סם ה,ראשלנה",ה.עולם
 פחתה שלא ודאי הנושא של בארוס אכ.ןש"ז.
 אשר המלחמה שלוב או'תו של התק,רבית'ועם

 הברית מעצמלת של כוחוהיהן ה,פעלת תתכןכי
 'רבתי. תנופה מתוךהמערביוות

 היס- רקע איתו מגלה ה,מאמר של 'מבנה)כ'ל
 'מהלרץהמלח,מ,ה להערכו.ת א.ש'ר ו'פ'סי'כוליגיטורי

 "טכ'מתט רוסיים הפיבל"צ"מטים צבא ,אנשיע"י
 יקהיל ההא, סחבן יקה פחות 'העוד ידוע,אי,נו
 חסופרימ למר,בית ואף :המער,ב ב.ארצותיהקורא

 ה'ח.ושבים אלה ט'ועים כי שכהן.יה,משקיפים
 קצב'ה לגבי התביעה והתמותשמתיחות-חלושב

 יעצמו'ת- של ,המלחמתית הפעילות שלממודהה
 חסוכייטית בעתונות בך כל הנכרותדברית,
 וריק אר נתבעות רוסיה. של נציותהובהיבעות

 בעקי- ובין ביבה ,ד~;ידיאול'וגיות"מה"'פקירות
 היא האמת רבית. מה דוגר עליהן אשרכרייתה,

 היסטורי זכרון של גורם אחר, גורם כאן קייםכי
 במאמרו כערכו. לזלזל אין אשר עמוק,טבוע
 שגרבו חזיונות ימובלטים 'גלקטיו.נו,ב מ.של

 של והציבורית הצב'אית ב'מ'חשבה ר,בהל,דריכו'ת
 המאמר של חוט-חשני ב-16,/191,5. עוד'ר'חם,יה
 כשהגרמנים. 1914 מאהרעו,ת בניתוח כברמסתמן
 ),הש- במערס, ויביזיית, 80 כוחו,תיהם, עיקרריכזו
 נפרשו וכן - בלבד, ד-ב"זיהת 14 ב'מ~רחאירו
 ,די- 37 ,אוס,טריהקה'ונגר"ה, צבאו,ת ריסיהמול

 בחזית נשאהו הנפתרות 12 )כי ב,מס'פרכ"זיית
 כוחה יתרון אף על כי ~tSiS הימוסמרסהבוה(.

 35-40 לה דרושים היו זה, .במיצב רוסיהומל
 אולם, ,המאיס* הצבא נטל ה,מלא לריכוזייום
- גלק'טיוצכמציין  ראה העליון הרוסי הפ"קוו 

 גרמניה. על מידית יהתקפה לעצמיכחובת-ברית
 המפקד של הממה ראש ,מאת.ו.בה'וראה-מורכת

 נחמר:. 1914 באיגוסט 10 מיום העליוןהראשי
 לראשינה גרמ'ניה ע"י ההכר'ז,ה 'הה,מלח,מ'המהיות
 חתמה ראתה נריתגו בעלת וצרפתעליזי,
 הגא הטבע מדרך הרי מיד, ג'נו לתמוךלעצמ'ה
 ברית של התח"ביעת אותז מ,שום אנו,ש'גם
 ה"מהל'ומה מיל בצר'פ,תים לתמיך צריכיםעצמן,

 תמיכה 'על נג'דם. המכוונת 'העיק'ריתהגר,מ'נית
 האפשר ככל "יהירה ב'ה'תקדמותמ ל'התבטאוצת
 המ,ז- בפרהסיה שהישארו הגרמנים כוחותנגד

'ר'חי,ת".
 ,ה'כו'חו'ת. של 'מלא ריכוז י 'נ 'פ ל זו,ה,תקדמות

 שבצעוה הרוסים החיילות הפיעל. אלהוצאה
 מננכרג. במערכת ותשמדו ממסונוב( הגנרללצבא
 דיביזיות להעבור הגרמנים נאלצו כך לשםאך

 הכריע "מר'נה כמ'ערכת והעדרן המערב,מחזית
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 מחשפ ולידי כול ערך מעלי מעשים שלסיפי לפרוסתה גיצלחת חללתי חפיתה aa, תכף 8תו, ,'יי ין,ן,-לך,-,
 בק ש קשורות וצמיגן בפרדות ,מקטמותא"לו חהיא, בהקהלה מתבהמה השי"ת בעלי אתוסיימהן שי אופי להן יש - ששו יחולוnpmt~tb. האדמטויוח( מק" גלקסיה טכוש עם אחוגוממן',.
 מלא' של אירגתי דלדול על התכנית אתלבסם הגדולה, דגימגיתקהאחממרית ההתקפהבעת אי ממעשה. המנהרים ושצבתים -מתקפים ב-1915, ברוסקה, חבים חוגים שלייגשתם ,') סשאצ הזבנים. יעפי ולא תהייה זא0מהשגהישר ומדול. הבריסי האפ הויה טרםאאשר%

 דיעקב על וגובר מתמיד הידוקיחישוקקםלמטרה כי אם במורח. דגרנ21ים כוחות ריכוזובעד לי להציג עלינו גרמגש;. וצל חחחוסרודאדם למנוע הצורך די 5שו לא הבר"ת שבעליהצתה,
 מיבצעיב ללא-סוכון יפתח ממנו האפשרית,חלילח הקה לא ההשו בעת כי לדס2מר האמתגקתגה
 מזון לו הנותנים הם אלה כי .למיחקים ובמספיק הכנח יכלל כלל חברית לנעליעדיין
 גש 1916 קיץ לקראת נכתבו ההם 1943.קיץ מאמינים הרוסים הע גם % אך והוכיחה.ב-1915 לקיאי החברים נכתבו משיוף נדמה אדם".יחומי ומערכת-לחים במערב, הגרמני חזיתיתרשת
 פלקנהיקפ הגרמני, המטה ראש של כודנתוהצתה משדם כוה היה לא - שלמה באמינהגחכך
 כיגב פלקגהיים אשר צרפת של צבאה אתיהכריע עבורם.'השי'

 "התקפת היתה הבולט השניעזתו-ן
 ברו-

 עלי אנגליה של ביותר חטהסה ~החרבאותו
 בעיקר הוא תקופתנו לחומת ההמדליבשות"* בדרומזמזרח 1916 בקיץ הרוסים שלוצילוב"
עשלשניה ב ש  המזהת* לחזית תשעם הריתקאיריפה' ורוגלה באיטלקה, המתפתחת החןסטדיתפג"סה מערב- בחוית או  שהיה הכובד, שעיקרביה האו- את שסיכל'ה התקפה 
 הקו- בצבאות הפיקוד עתני ריכדז של תהליך בתמכה לא הנא כי היגשה ברהסוה כךאחר אותי צבוי דמעם גם אם הקא אחרתשאלה נשארה ה.ירב בצרפת. הדרשן סרם שכרכרתהמל

 הקוימת במלחמה לבגןף שיצביא חרקיךאליצקה, בתשועם לא בעליקבריתה, ידי על מספקתסמקזה
 דגיעו טרם הפעם פוש. של העליוןלשלטוטו נשלחה זו צבאית. בהספקה ולא מציםחליפות
 בזליגה המלחמה "מועצת לשל'כ אףדודגרים בזורבזנמק ילדרך מאד גדולות בכמייותאכעס

 1916-18. במנצך אז  נתגבננה אשרוהכללית", יתיתחי של סוללות ה א מ אחת כבתנתקבלו
 הניעה מזכירה איננה הרוסקץיחפובליצימטיקה רוסיה של העיומימ צדוקה לעומת אךימחה(
 מתיחסת היתה כיצד לדעת ואין זהמפוג החזקת שבהון ועם "ם. אלי כטפות %1היו

 כיאת.לאפשרו,ת הקצינים שכב'ת בקחב גברה ב-1917הרוסית
 גלקטיונוכ, ,מ. ערסק ושנו לנושא ה 'מ ל ש הב המיי- מחוגים גם 'רוומ'ת 'שנתחילה'ההשעשוע

 בה'ט- 2" מם. "חוט,תשני את לציין הראוי מן היו חריפים הפקיהונו"י "בעלי-הברית כיניים(
 הוא הסובייטים. כברית הנעשית 'הצבאקתנרה והטינה המרה האירוניה האביבה, רגשיאז

 ינחיתו ירחון בטוותו וגם לנ6.11.4(העליון חבין למען כיום, גם לואר יש אלה כלאת הסובייטי המפקד של יחשג'ון ביין 'כברהיבלטשבלב.
 חיזר גלקטענלב, של מאמרי נופט שכ'וגליון הש,נתיים ונמשך נדרשה הזרם נגד שחיהאיץ

 המלחמה פעולות "על בסקירה טלינטקי נ* עליו הראשונים הגרעינים גב"ש בשבילהאחרונות
 ת- י מ כ ציון היא זה ענין סטלינגרד". כאיזור מן הרב.ה גם לראהת יש זה באור 'האמון.של

 מלחמת לערמת הפעם, שרוגזו 'ת 'ו ח ו :כה אקטו- באימן גלקטענוב. של שבמאתרי.חהבחית
 בריתם הבעלי הגר,מנים ע"י חקודמת'העולם ממכתבו הצירמה כיום גם מצלצלת למדיאלי
 גרמניות, דיביזיות 170 - : המזרחבחזית )19.1.1916( החוטי העלוון המעון מטה ראששל
 ו-61 הגרמני, הצבא כילל כ-2/3כלומר בהתיעצות רוסיה נציג ז'ילינסקי, הגנרלאל
 240 - יתד התלותו מדינות שליקביויהת לקבוע יאושר "אפשר : בשאנטאיי הבריתכעלי
 במלחמה מאשר יותר הרבה סלימ,רורביזית, וכתורה ה,דיקתה 'בזרך להיאבקות כלליבעין

 כמרבן, תניח, אין דיביזיות(. 130 יעדוקידמת לכך בהתאם ולהגדיר גרמניה, של.ד;ד~דיגתיים
 הגדהה  משום "ש כשליצמו זה ממפריומבהביל לתאם בהף להשיג ,ר'צוי ימה ה'זירות שאראת

 הוטל רוס"ה על אשר כובד-המעהכהלת'וספת ששינית. בחזיתית א,ופרציוה הימויםמבחינת
 האוכליסיה, גם גדלה ג"נתיים כי הפיס,לשאת דיוויב של פעולותיו נהשאיוח אלה כלבאין
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 החובה- ולמעגל 1914( )לעומת לערך,בחמושהת
 בו נכילה שלא כשבטים עומים נכנ'סוהצבאית
 'המשקי הפוטנציאל - הכל )עלבעבר,

 גדל,

 )מקורות' חסוחיתישמי שי מיויק חישוב על מאוד המשבידהבמידה
 "חוט וערד 'העצמה*

 "ביי : המאמר 'של בסופו מתבלט 3" 'מס.שגי
 ההש 'הכ'הח ,שלם נצ,חון ומלהשיג האויב אתלחכות
 של לקרב האימון את ביומו יום 'ממילשכלל
 והארגון 'הסור המשמעת, את ולחשלהחייל'וה

 כולו"* האדום הצבאשל

 סטלינגרדסיכומי
 של )הן הם.ובייטים ארץ ,של הןהלתמהת,
 הקיויאים צבוי את מ,פנקת אינה בריתהשעצמיות
 אדפר,ציותקמלחמ'ה של ומ'וגמר מקיףבתימור
 גרבץ שהיבר ספק, אין רו'פיה. בחזיתומלמרת
 בתוקפת מאוד עד המהבגים זהירות שייללימתוך

 של במאמהו מירחו ענין יש כך מתוךמלח'פ".
 המלחמה 'פעולות על "סקירה : טלינסקימ.

 ד'מאמר 1943(. מרס ),%,ולשייק",1943. בפברואי 2 עד 1942 מאוגו'סט מטלינגרדבאיסור
 גרמניה בוחן,ת של המדויק ההכבם אתמשיין
 - ה,מכסימלי הרכיז וברגע 'סטלינגרז עלייש העיק- חהתק'פה בנמינו'ת שפעלו כמיתהובעלי
 קלבע המ'חכר - 'מזו וגדולה דקביזיות(,30-34
 מסויימים חייל סוגי של עצמכם אתאפילו
 לגבי )כך, יוצעים* נמימנטים הסובייטיבמחנה
 ב,מחציתו .הראעןגה, הגדולה הכיתורהתקפת
 י- י נ ה 'הכוחות צוינו נובמבר 'חודש וצלהשיקה

 התדק- באגפ"הם הרו'כים חשתמש1 שבהם ם יד
 השני טנקיים קורפוסים שלושה :פים-הכשרים
 שמצפוד; הימני, כאגף - 'פהשים שלקורסוסימ

 'פר- של אחו רקוהפו'ס ממוכנש קורפחסיםשני
 ה'מאמר שמדרדס-מזריח. השמאלי, באגף -שים

 פירוש שים נויתןאינו
~1DpD מקנה הוא אך 

 - )אסטרטגי כרו,נול)גי - כללי מושגלקירא
 מה- השנקצע, וומסלהבג,הדית האח4הצקת ימהיךעל
 נחב- שהנים מערכה 'סוגי ה ע ב ר א ,בעצםבילה
 אל היון מקו קרבוהקבסיגה הם: ו%4הל"ת.

 העיד; ושבתוך )הבתים הרחובות קרבסטלינגיד;
 קש מבמבר. סוף של המפ'ת"עהזניקת-הביתור

 לש4הכשרצק7 בלבד סתמי ציון שניתן עללהצטער
 עצירות - דצמבר חודש אמצע שלמענינה
Kasהסל ד4ימקה לעזרת שחקקכם מנשטיין 

 לוארר זה, צבא-'Y1'Di של והדיפתופאללל,ס,
 לתוך רצדני ע"מק כדי לחדור השליחשכבר
 קיטלגיקובו נאיוור לדון, ימדר'-מ,ז' ימרו,סיםמערך
 גהכו- הבריל מסילת לאררך - לו, מעברואף

 עע יפתר לדעת 'היה מעניןריסיסק-טטלינגרד*
 אשר מדבריות-הלממיקים, מלביר האגף,מכות
 ;ד4 בקהב הההמי הפקוד כנראה, הקתמשיביהן

 מע- 'של ה'סיפקת "ת'וצאתה מכריע היהשירכו
 כולה. טטלגיגדורכת

 כמשג הנותנדת מפות, wl~w מליההמאמר
 העיקריהן המצבים על למדי ב'הייטדפיגרפי
 ה'מ'ערכה.בהתפתחות

 גרמני "קיפוד"פיצוח
 ליצמו קובע 1942-43 של החורףבפעולות

 בחסלו דמדום הצבא של הישנו מיוחדמיקם
 מסביב השתרע אשד המ'וגן הגרמני המעגלאת
 למ'ו'פקבה, מעיב-צפוךימעהב %"קקה-ליקי,לעיד

 הר- מינול ק"מ מ-ס15 יתר לא שלבמרחק
 הראשונה הפעם ז'ו כשעכר. הלעביתפובליקה
 כ"; ביצורים אוזוי של המוחלט ח"מולרהושג
 של כבישן אח"כ בא גם ואם רוח. מסליר המכו- המוגן ה"ק,יפוד", לעיקרון 'בהתאםשועקמ
 לפי מבוצרו'ת 'היו הן שאף וי4המ'ה ושלרז-כ
 רק לא וליקק;-לוקי לכודת היי הלדגמה,אנקה

 האהפהטיבית4 גיאהגי,פית פביתיגה אותושהכשירה
K~Kמבחיגת ומופת הקדמה לו יקמ'שה גם 

 ולי- על המ'י)רכה הטקטיים. והאמצעיםהתיכון
 כוותרו בעלגת 'מס'וים שלב סימנה'קוה-להקי
 ניתן סיכהמה ד14ודם. הצבא שלהאופר'טיבי
 בעד "תהקשבקות סלייסר"ב פ. המייר שלבמאמרו
 וליקיהילוקי".איזור

 י7ג8ה", ,"רצויהת בשלוש ,מוגגת היתההעיר
 דפעוזיקההתבפדת , האחת רוחכ ק"מ12--ש
 בתאור לחרב הפזורים דרמות קשובים אלנשענו
 תעלדת השלגמו המצ'ו רצףעדתןההגבה אתזה.
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 ק '..י: ,' 'חוויון"ז.'

 וסוווגה. תיל פיטורי מרקשים, עוות%.-ט,,

 עעי ה%ושרציה בדאבת במעלה ראשוןערי
 היתה הדגשת ולתעות ליהירות היהיצ"סים
 מיויקת מפה יצר אשר - ר י י ס ל ימרחלטת(

 בלכד הקומי כקו לא הגיפנית, יהאש הפתשל
 מיפו חרחר,  שהעמיקו סיידים, לעומק. גםאלא
 הגרמנזת,  והמחפורות תקבות;השדה אתובדידק
 הטנקים יחידות "עריכת הא.-סי הממשוליםרשת

 אנוצר יריאתן שלמי כחידות -יהחילקהממינע,
 להשיב האהב שתכמן והיכן כקצך לדעתהיה

 הה- הפרטיובים עזהת היתה רכהפהלומות-נגה
 ובנעיי-דיך. ,באספקהתושבים

 50 בחזיה ההתקפה, של ת כללי ההכנתה

rtttprnאת 'דכאה  אשר הארטילריה ע'= בוצעה 
 ותיל, ביצורים הימה חקימיות, האזינקודות
 במנעה בעומק, גם אויר, חיל בעוהתיפגעה,
 קבוצת רזרבות. והסעת גרמני אהטילרינרעבה
 דר'ומה, בחמתערותה רוסיים, חיילות שלההלם
 רצועת-המגן אל הגיה החוית, קו אתמחצה
 כיתוי- מבצעת והחלה הגהמניס שלהערפית
 טקטית. חשיבו'ת בעלת נקודת-ישום שללמחצה
 זימת- שנוה רקם קכוצת התחילה בימןובו

 מצ,פון בחלים, בשני וליקיה-לוקי, אתחיבקת
 היא 'ה'ר'סש כאן א'ו'מרת ה,ציט,ט'ה לשון'יבוד'רום".
 ע"י הושגה אשר הטקטית הנמיכות אתמבטאת
 יחד. גם והפיקון החיילו,תחיניך

 .חהמח- תיגהת-השדה של קופו,פז היהעצום
 16-_12 ע'ד מספרן היה קטנים בכפריםפרות.

 במירך-אישקוקי אלו נקבעו פתוחיםובשמחים
 ובחזית, ריוח מטר 120-150 במ'מוצע :צפוף

 בעל'ות ת 1 'מ ר מעלמק. מרחק מ'400-450
 דיוטות מספר Inipa!n מיוחהת טק.טיתחשיבות

 הי,תה צרימה כזאת הגנה על נקו'דדת-אש.של
 זריזות. מ,כות-אגף-ועורף של טקטיקהלהתגבר
ל אעקלמדי ר א ב  עקשים תתנגדו'ת במרכזי 
 בעורף אותם ומשאירים עליהם סיגריםהיו

 וקצב. מן לגרוע לא למעןההתקדמות,
 מה שבמידה 'זה בהא שבמאמר המיוחד'הענין
 הכליי ה%,דפרט"בי חתהאור 'במןג'רת הדא,ניתן
 פעולות של מו'חשיות טקטיהת דוגמאות'גם

 האמסרטגעת 'דלהכות את הסובייטיתבעתונות אני מיצאים לרוב ביותר. גדולות לאיחידית
 לעתים הטקטיים, התיאורים יאת לחוד,הרחבות
 מיור ואילו לחוד. בליטריס'טית-למח,צהבצורל

 להנחותיו ממש של דוגמאות גם נותןסלייסריקב

 ולעורף" ילמכדת-האגף חחהטמא ברץהס"""שן,
 ~sna הניתנת דשחמגיים, זששתנשות מחפהעל

 טדס%וב. הלו"מבנט של ריקלעיםבטליון
 הקצין קבע קצרות בהלומת-סער"ע"י
 למעלה ריכזו הגרמנש כי בבטליון,מפקו

 ד,כפר, בפאת אמצעי,דאש של רבעים,מעל'העוה
 פחית הרבה מובטחים 'היו אגפיה אלינו*מפוגה
 לנפץ חמפקד החלוט המצב על בימוומנה.
 ילפצהת עורף, נמכת הגרמות המשען גקויהתאת
 רוכי-. "חס את והענקה חפעולה פתאו,מעהע"י
 )[48י בהתקדמות האש. 'עצמת לגגי 2י'ח הנעתיקדת

 ,%א כמ'זס וע-או'תקהאפקית צומצמה בו ב'רגעוההחי
 ששי,% ותקרתה תחילה כבד. עהפל בשל מטר ,מאהעד
 ש עד קבוצה החתית, מן נזח,"יהה וארמנים, אל,מאד
 ן , באש לפ,תע שפתחה תת-'מקל'ע'נים, 'של'קולגה

 שאותרולפני ו'מחפר'הת תיבות-שוה עלמ'רוכזת
 ומכונות- ההו'תחים מכל אש השיבו הגרמניםכן.

 להתחפר שהספיקו התת;מקלינימ, אךהקריה.
 מ, ז ג ו ר מ --יטש מ' 40-50 קיל )ברוהחים במפוזר, שכבוכשלג,

 - ה ז 1 פ מ - הצי

 סל יסטה מכשים Ugtl י 1%51האי"
 קברצת- בהחבא הסחיפה בדמן בופגזי;מדגמות'

 ו1ל בפיקודו תת-מקלינים-גלשים, שלהלם
 הג'ר- עירף אל ,ה,ש"חים, בין סויסונ"ב,לייט'נבט
 כושר". לרגע ו'ח"כחה התרסיהומגים,

 המק- תכנית. לפי כמו הכל התפתח"להלן
 את הבבירו התקפת-t(nso שתקפי )אלהלענים
 מקו,מותיהם את יכחחליסם שלהם 'האשלחץ

 מיפרז מושג הגר,מנים אצל יצרו כערפל,'במחפה
 רוכש שלמולם ההנחה מתוך הללו, כוחם.על

 מחיפרים מרבקים באש פתחו גדולים,סו'ח'ות
 .: ה,קבוצה ציפתה לכך מקומם. את גילוהבתה

 א הכפרי שבאגף מחפר'ות שלוש דהרם שניםחצית
 י'":ו,': נ". נזייןבייי,=;,"'יג,

naWt~-dרגע אותי המרגמוה. לסוללות הרזרביות 
 משמע התת-מקלעים הקשיב ועויף קולםפתנו
 המרגמות ימדות את ממחמיא; התקיפהסוסונוב י והלויטונט של קב'דצת-הה'לם 'הרי,מונים.נפץ

 היה צריך מתבהרי 'החל ,האיירימחפר'ות-העורף.
 גוף- במרבק יהיחל ההתקדמהת אתלהשלים
 נאלצו המשולכת ההסתערות כובד תחתאל-גוף.
 ומרגמות. תותחייך עוותים כשהם לנוסחגרמנים
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 שעל הבכלי-תתחלה באנשים לפגוע,ד,טודחן. ארו,כת- הארסילרקק החלה כאל מערבה.הכפדן מן המוליר ב'סביש, נסי הפעם הגםובנומה,g? לעת בכבושים דב.קקם "היות המהמניםמדדר1ן
 ~TT1t ל'קגוצות להתפזר אוחם האילצההכביש,ן
 מק'טית מבחינה חחיל,2ת הנקודה ביערות.ולבואן

 האיזור פנים אל הדרך נלכדה. הכביש3ל4
 שוחרר,ה".המיגן

 תמרון- רק לא היא זה בקהב"ר~וופיוני,,
 את אילפו שבל והאופן האירגינליקיפה
 עיק,רו ערפם. את והר עוד לגלותי,וחהמנים

 הבטי"ון מפיר ההתקפה.לתאומיות
 הה,כנ,ה מן להב,דיל מ'קו,מי,ת,ה

- ; ה ת"ל :.,בל- האופרציה שלהקוד'מות  הרגיל השימיש על ויתר המ,ער'.( 
 בראשית א ל נפתח'ה זי אש ארטילרית.שראש

 ופת- - די,פ,ה, ר ה בשלב אם כייששתקדמהת
 בשלימיא. עצמו את הפעם הצדיק זה פשיטיון

 י2ל ם ד ק י מ ארטילרי "עיבוד" עלבוותר.
 : ם י ת ש סי הלויטננט השיג ההתקפהמטר'ת
 לר,כו ואילצו באגפיי, ה'אוי,ב ערות אתוההדים
 יבעל-ח'שיבו.ת צר בקמע שלו האש עצמתאת

פחיתה".
 המ- על התגברי הרוסיית )שהדביזיו,ת"לאחר
 יגס לוליקיה-לוקי מצפון גם הגרמ,ניםנגדית
 את להשלים הצפינית הזרוע ניסתה לה,ימדר.ם
 הצפונית-מערבית הפאה א,ת בתפסההכיהיר,

 העיר, מק'צה מריכות באש 'הגר'מנים, העיר.שי1.

 ולא הקר'קע אל להצמד 'ה,ר%ים חיל אתאילצי
 של מפקד החליט אז ראש. להרים לונתנו
 אשי מקרה כלרגל ספיבק קפיטן טנקים,פליגת
 והדים ינואר, 'בחודש ון'מו נתפרסם להלזיתואר
 למחות, ה"הודי.ת(, בע.תו'נוית יה לענין היורבים
ע ה'מוחצים ובוחלים,באש ב ש  את .אום, 

 להתקדמותנו, שהפרקעו האו"כ שלנק,ודהת-האש
 קי- ב,מהירית פרץ, בינוניים ינקים קבוצתעם

 ו,תובהת-שדה חפירות של כפול זך דר'ךצוגה,
 ישישה באש פוגע )החל העיר קצית אלחרמניות,
 בודדים טנקים הבתים. בתוך שהתבצ'רובאיה
 פהצה יסתום כדי ,פנימה. תעיר אל אףפרצו
 יחקוות-משנה כמה להעתיק חגר,מנים שלצו,ו

 שאיפשר הוא ?ה דבר הדרומית. העירמפאת
 רגלים ביחידהת העיר, ו2ל כית'ורה אתלהשלים

דארסיל'ריה".
 נוספות פסקות באן לצטט הוא 'הנמנע'מן
 דחה חגהמגי ,שחיל-המצב יצייין המאמר.מן
 תוך ביעה לו שהציעו אולטימטלמים,כמה

 עקשנית, . בהתנגדו'ת ו,המשיך לחינתו,הבטח,ה
 ,הסקיהה ,מן ,",כידו,ע לבית. מבית לרובע,ירובע
 הפובייטי, חאינפורמצ-ה מ,שרו יטלהלקונית

 הע"ר 'על 1943 בינואר ,ב-1 י,חידותי,נ'והשתלטי
 לאחר לוקי, ויליקיה הברזל מסילות.צלת
 שאותרו הקטרות של 'המוחץ הארטילריהעבוד
 ,הושמד כך וגב ה,מסהעת. ההמתעריתולאחר
 להג-ח שסירג מאחר כולו, הגרמני מה,צבחיל
 המעל העתיקה הרוסית לעיר מעל הנשק.את

- ה,אדום הדגל ש,וב הורםמבפחה  ה'כיח ס.מל 
 עלע". להתגבר שאין הרוסי הנשק שלהנצחי

 הקצה בעד ההאבקות מהלך אתבנתחי
 'מיור מציין רז'ג", "קשת של ה"ההמערבי

סלייס'רי"ב,
 "וצלחת האלפייניים. מ,קוהה סם"

 יכילתו 'בעלית 'הרבה תלויה ,היתההאופרציה
 להגשים ב'כושר דרגו,תיו, לכל הפיק,ודשל

 מראשית .'היטב ילהבטיחה לתכנהמחשנה-תחילה,
 ב"תמר,נות", שמוש של וב שיעור סוף.ועד

 כל וכיתורים, לפקת,ות "טריזים",מכית-אגף,
 ש,ל ההתקטמות הפלללת הליכות-קבע נעשואלה
 האדום".הצבא

 הבריטי הארץ" "משמר שלעתונו
 DEFEnCEnn" על עברו שונותתמורות
 מלחמת שלפני בשנים בראשיתי,""'המה"(.

 הטרי- הצבא אנשי של "המגזין יה הוההעולם'
 המל- פר.'ן עם לחידש; אחת לד",פ"עטהריאלי"

 כיל. הטריטררואלי הצבא של הכלטתו ועםחמה,
 איש- של לעדו-שבועין ועשה הפעיל, 'הצבאבתוך

 השרץ". ,משטר כ"יהחיוהקבוע לברשי את ולעת-"תה( מצא מכבר וגההמלאימה"

 שאפשר החימר מן ב,ה יש 1943 אפרילחיברת
 גס בה ויש זה מבטא בכלי כהגיל 'כב,רלראוהו

 אליך הנשקף הראשון, אותקהח'דוש החדוש.מן
 טטלין ש! תמדנתו - ה,חיברת, ,מ,מיטפתכבר
 המעטפה* מלואעל

 הרא- ם "המאמר שסדרת הוא הזמן,מאוח'ות
 איש- של "פיכו'מיו - הקבוע סהשםשיש"
 לאו, א. ט. ,הלויס,-קול. של עט'ו פריצ'ב'א"(,
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 %ק 641ה1"* בשלחת *pw*מרנהמ
 שש-

 מחקוין
 וסיחרורם המלחמה" שלבי "שני על צ,רצעללצברי
 הילתמה מעם קם wa~e ההילות, שלשחלקי

 שני פרק ' העצים* העדף 'בטרם אךכהסט%,
 של הצפוי והמחורר והחור רמזור בששיותעחשק

 בוגרי יתועתע את "המך - השלישיומיילים.
 וקיבע בין-לאשי חל-משטרה ,% מורטכןד,רברם
 שירות יסוו על מיה חיל לקיש שאיןושזנה
 הכוה, בשכר סחנחבים הטל כוכבתךשלצדעי
 מיצשט בן בעתיד. שידות ת ב ו ח -ייה4תו

-ו1א  המפרים איסף למען הצבור אל ספנדתו 
 סיר י%ומיר-' דברי את - אגשלההציכשביל
 אלפי "מ111ן - ביהנ'נ( לחבר נעמסוילשמ
 כשתכריז בחיקהם, תרעשו מה על חוטביםאנשים

 מיקוש הרביעי חפרק י44ש"י ויפסק עלחחצהצדה
 המלחמה, לאחר רי~ללית ההתפההחתלאפקי
 ולסיכויי ויוד(, )חישמול צ,-%'יל בדידישנרמזו

 האזרחים", "רחוב אל רייהמים בסיבהתעסוקה
 בוסר לדו"חות מיוחדת לב :תעצומת מקדישיהוא
 להמשיך שישדחררו יחיילים אפשרויהתמתן

 ופך יקרה פן הרב ההשש והבעכבנוכלתם.
 אשר שתיילים, הקידמת, במלחמה שאירעמה

 הענו- הזדמנויות את יפמיוו הביתה, לשינאחרו
 ויסכלו והחברתי, הכלכלי בסולם ודעל"הדה,

 עומד ,המסיים הפרק סהוטקצעמזם. שלהמשסד
 "מוטמר עול צרכיו בין שגמחתה הפש'הה צור'תעל

 ה'חקלאים". "התאחדות ו2ל אלה לביןהארץ"
 הקציר, לתקופת צו'מצמ'ו שההורג תחמכםלפי

 למ'פקיו 'ח'וכרת-הכעמירה. ידועים, ארץבחלקי
 ,מתוך אמנם ההכות, גיחנה ומחלקותפלוגו'ת
 ומ- מ'מסורים שיחרורים לתת מכסומלי,צמצום
 דברי נשמעים זאת עם אך ידךעהת.פעדלו,ת

 עח1 'היא הקשירהתהאהש".עת
 ג צ מ מ ו ש ב עי " י ל ט י ה לש
 כנשק וזהתמחות מאימוני מאומה לגרועאין

 'ימתרגילי-השדה*

 ,מעל "גג ה'ספר על מקידה ניתנה יהלאחר
 הא. הארטיל-'ה פעולת את המתארלבריטנוה"'

 ו"'קור,פהס הפורחים הכדוריפ הזרקורים, אנשימ.,
 הגיע וכמפר כי לציון ')יש המלכותי".מתצפית
 מיל(* כ-60 מחירו ענין* יב יהוא לא'עבינתיים
 יחידות וצל פעולתן על רשימה באה ליהרשוף

 לציללום מ,ת'חת יהאנטי-מיוסית* בארטילריהרוגין לסי- ח ,בשיר, והופעלו שאבשקהןלמשמר-ד%רץ"

 ההרתח לוד_ הקחידרת,הללו taw~של
- 

 ז בתובת
 הפשהת מיטכ שלפי לוברון, V1b* לפגיכב'ויהדי

 עבודתם .את קוזבים הםהליינגרוית
 כד-

 לחשת
 שתחתיו המושטים". בבא כאיי",ולהטהז
 הא.-מ* ושזבנה של ראשי ,"פרוך אחר:צילום
 א.ט.סף. צעירות גם שבו תותח של צותמבקר
 המבנרבים "היל החשושחה 'מאה לסה"כסיד

 151. שנסוד י גחהברחגו הנ"תנתבקפר,"מין"
 ן ה"הפואה4ין מסדרת השלישי :דנמרק גיתןבחוברת
 סא4ששא שלן'"_ עמדת-דבש "כח"חת -הא"שי,ת"
 צלומי-"יסות-יך ואתו בל, פ* פ. ט*היו"טננט
 וצלופשמ. עדשים" אין "כיצד ייגמאהתראלף",
 'החוברא18[ 'מטר* 20 ,מירתק מוסוה, צלף שלחייות
 . לרג'י4 המסוגף סקוסלקד, בשפלתימשמר-ישרץ, גוויי?'" של ג'חלקו ,שנפלה לזית מקיםמיחדת

 'ץ פ"י(, י א נ 1 ר מ ק ,לה הסויר הצבא שלהנגדע
- ה-"ז; ,מהמאה פוריג~גיתילו'חמת ונסורתכעל  

. 

 פני לקבעת. ,משמ'ר-מביד להעמיד 'זכה זהגידד
 קריביהוש צילומי - לוה )רצוף רננותיה.המלכה
 אחזות את ליגל בבואם נעיריס, אנשי-KiSשל

 לתשור מלתם. אחרי להללו ,שהועג,קוחהצטענהת
 של סקירתו מנקדשת לדנדון" בדריסקמורחהמרץ משמי של והאתות בשירדתההידיעחתמתרגיל
 ה-30 הלונדוני מהבטלען שוס, ה. .ס.הקמיטן

 המקלויות לאנשי נתן ,התרגיל משמר,הארץ.של
 קורכי- קצימ"דיעות, )רצים, בדברודעוגעים
 מטעמם בהם שיש בתנאים נסיון סכו"מה(מפדת
 ) שהיה בשיתיף-חפעולה' וכן קרב, תלאישל

 יגזרחיים, "עולטהנות עמ ,מאד, ynnaהפעם
 קצרות ברשימה  ועוד. והכבאים שרהתהמשטרה,
 חיל ל- שנטל המיכנסה על 'מסופר עמודבשותו
 ג מטום.-הקרב מתחנו,ת באחת הגשים שלהעזר
 ון ונתחזקה"* "חיזק : ההיא לחילקהאויראשר

 ,ןאינו י שסיור"* "דו"חי יל קררקרא.
 כתכנו, מסמל אלא הדו"ח, .ת ר ל צ בציוןמסתפק

 הרו- יבות ש ח לפיtyo--לסעיף,
 לענינ,ר לשוב לנו יזהמן ועיד יכי יתכן ם* י אש
 אלה שבימאים והצלומים זה. קצר מאמרשל

 חיל ע". הטבעי המחמה ניצול אתמראים

*9-eCameroniansb ב-וח"טוחט( לשרבב א 
,tHlghlandersר ו, ה סקוטלבד בם של גדוד - 

 המער. - ת. יר
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 האימון-ההרריאל-עלמיין,
 אח"כ הצפופת. באירלגו בריטי נדווקרב".(44,ן ו"מרוץ- מקוטלנו בגבעות האמריך4מים.טיים(ו, הכרי- *waa'-הקומנדו)חמים ''.'1)

 האפשרות 'על ,4רטדטיט, מלונת WIk~'בגח
 לההולך סטן תתןהמקלע של הקתלהתאיחשחח

 הבריטי( בצבא בייתר הנפוץ לתתקהמקלעהנקשה!
 ואחריה, האחה, תחת מחסנית י ת ש.לתחיקתן

,_,
-  בס- בהדרכה בפושת בפניהם,5צמד על למקלעים מזייך מאת  לעורך" למכחד 

 בתת-רימקלע מהןרכה לעב,ורץ
 חמכהנ בעל נוטה וחוורון ,זה ס",נת,ן הבעתי ולסדי ~סטן"1ת-ה'מקלע

 של בעליו שקרי. ממקרי-האסוןמה
 היסולת שהמת יל 111trab טהד, מילר.חר,

 ה:עבחה ורחמת בפגפת משמיר-רארץ ושל ן-.
 ויקצעים 'ממלים ומארמנים, אנשים ,של מתמותל
 האחדון, בז,מן יגיח'וו - המדיר, לצבא יעילים,"

 מטעמי השחררריפקמגיוס ביותר 5עבלומאז
 ומטה* 35 מבע אגשש לגבישבדחה,

 הפובליציסטי-למחצה האנפי בעלותההש"מ"ת
 עוסקות "'וסרן", של מ,פרי-עטו דעתי" עלששעלה

 אפיה להגדרת .תשדמתקהלב עיקר אתמקדישהת,,. הן ויפעם 4ד וחסוצקאלי' יהבטחין כינין 02,..
,
 סין, הגדולות, מיצמהת-הברית מארבית ב"או4ל '
,'(

 בעוד כי וקובע'ות ובריטנ"ה, אהה"ב ווסיה' .,,
 הרי לבריטניה, ואשר בתכלית. מערבית הגרבה,' הו ארה"ב הרי לאירופה, מאשר לאסיה יסתר, שייכת ורוסיה 'בחסודה, אסיאטית ארץ ה'יא נרסין .ל,).

, היא ח, ד ח 'ו א מ וה ה כ י מ מ ה בצור.תי

' אילם ,המערבית, לאירהפה יסודית מבחינה שי-כת ,
 המעצמהת שלושת כל כמה 'עד חכותם*ציין הבריטיתהיאנחלתהעולם* העמים קהילית )שבצ'ורת
 מקיריות עצומים, מרחבים "ארצות הן-ת

 יחתור דורש הוא נם"וגוח-ענק".נוצלו,
nyfw,iS-"למען ב,ריטנ-ה, של גריפה 'בועלי :על-שנ" 

 ופורה הדמוני באומן "חד לשבתיהיה

 להכין "עלעו ומסיים: ושולחן-רו2ל'ים", בש'] ,י
 'ובעקבו,תיו ומלהם"* שולאחמיימ ודוהקמ,נונית המבהד,, להריע שעלינו כשם מ'מש ולניניהם, מסרותיהם אתן

 ארה"ב, נשיא סגן 'וולס, הנ'רי 'מדברי ציטטה 1'
 רומיה". את שעיה הכששוה 1) איישי באס 3 מס, עולם סלאמס של סבנה "על 1!
- 1:ן  וי"ג-ט-ו, 68-66 עמ' י-ג, "משרכות" ראה. ',גן 

 rb~an ממוצבא חיטהדב, י* הקולקל שלמאמרו
 מלתה רהוא בנויים' בנבטחים לקרבמיקדש
 בעיקר ,שהיו, 'ממעשים טקטיותדוגמאות
 שיחוד הדתיץ, אגן על ושהמגית יהתגנהשמרגון
 ירהשייו:גרו*הגנת

 ה"טי"מס" מוסר של מיברקו קמע ,מרבאבחובהת
 והגדולים הברייייםההקגויים 'תתמרוניםלאחר
wlnn;s,ת ל ע ו ה ה - ר ס 'ו ,"ח על ,מיחס 

 יאש: ז ף, ד ל פ ה ה ד ס ק בש
 -אש % ס" לא פצים צויתר
 צרך 11WW והא במגע, 'באתי שאתםוהחיילים

 לראשיו'ה הפלדה. בקסדתלוו
 הוט,תמעי

 בה
 גונה, ובארבה שנחגו אח"כ ב-1915,הצרפתים
 לאין- רמה ההתה תועלתה הגרמנים.יאחרינו
 4רן ביה אבל השרפנל, מפגי כהגנהערוך

 חוד ,וכה לא איש כי נחמה ביים.ימשתמשימ
 'פ'51, קסדת חובש מובמגימרי גנרל אתלראות
 מאת אחת בקשה אף עוד נתקבלה לא כיווימני
 1942 יבניגסבר שלו המערכה מאשית ,מאזצבאו

 נחוצות קסדות-פלדה באחהת* קסדה איזולהחליף
 5א*-מ, יחסום-האש נגד רק רבד .של לאמתוכיום

 ובתמרון, בקרב פסע-רע כבחקות הן'שלנו-עצם,%*
 אלה". .בנמים לו ור-רא-ה יט1הייתי לוהידיימה

 מיקדשית טובי"טיים ממקור.ות נוספותרשימ'ות
 של הואשי ממפקד ריקהסובטקי, לגנרלהפחת-

 מיגאת לכן סטליגגרו מערכת בתקופת והדון'ח'זית
 לרשימה ידאחה 'פאולוס( ה,פילדקמרו2ל עלרשומה
 - מונסטירג1קק קשיש, לויטננט של'קשרה,

 מהר, ,ה* המיור ייר"ילגקרב.ות
~aaw, 

 הכש-נדהו,
 לחבובו ל,,כיצד מאוד ,מפריזמת רשומהמקדיש

 ושכרגע וצלך" ,שירית-ה,שוה ,כלבע אתמאופן-נסון
 בצבא אתת ומצודתו ,חמרןהמצחיה,ולמארך,
הבריטי

 ובחילקהאויר"
 % רשימה - קלי בפית

 כריטון 4 של מאמר כאניות-הצי,תתקהקצינים
 ברונה", קלייד, על למוד"כים "הערות א'(,)פרק
 חופר "בית על סקיחה השדי, והצבא על'חשימה
 בצ'שאם" מארץ משמר של 'שלכיםלממקדים
 זכויות קל צ'רצ'יל של 'הודעתו לללנידן(')ממירב

 תקאור בעתונות, דעות"הם להבעתאנשיןהצבא
 עמש,מר ,מא'נשי אלפים עש'רת שער)כ,וה,תמרין
 שבלהת-יתשוביח, התמדייים: בבר,מינגהם,הארץ"
הספרים". .ו"מוף- וארץ", -5ז2מר 'ןל ,זעירהכרוג"קה

 90.עפ'
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