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 ואת העולם את גידפו הרף, ללא רטנו הם בלתי־־הגיוניות. להם שנראו
 ואחרי למוסת, אישית יוזמה כעלי מצויינים, לוחמים היו הם אד הסמל•

 לסכול מוכנים היו הם מטרתה, ואת פעולה של מהותה את שהכינו
 זה נוער מדבר אלה בעמודים מזה. ולמעלה - היכולת גבול קצה עד

 מלחמת בימי הזה" של,,העולם כיותר הפופולרי במדור - ראשון כגוף
ומאוייו. הרגשתו את כיותר מקורית בצורה בהם ומתאר - השיחרור
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