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כקרב: משתתפות הציוניות הנשים

המצ בחזית נלחמות הללו המגרות הלוחמות שתי
 על מסתערת ״אני לחברתה: אומרת אחת רית.

 בכל השתדלו הערבים זהו״ מצד השחרחר הקצין
 והזול הקליל ויופין אופין את להראות ציוריהם

החזית. לגיבורי מובטחת ממרה היהודיות. של
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 מגדל עיראק, עוצר אל־אילה, עבד האמיר המיוחס: הכלם
 הפעם למסעיו. בצאתו עמו, לקחתו נוהג הוא עליו• האהוב בלב
רושם. לעשות חיוני האקדח אן לקהיר, יוצא רק הוא

תגובת היתה זאת פלסטין: געית את תפתור החרס
 (למטה) א״י. את לחלק או״ם, ועדת להצעת הערבית הליגה

 בתכונות הצטיינו הסודאנים המצרי. בצבא סודאני רב־טוראי
 כבר רובם המצרי. הצבא של מחץ יחידות והיוו מלחמתיות

 ללמוד והספיקו בריטי, פיקוד תחת מודאניות, ביחידות שירתו
מבריחים. כנופיות נגד בעיקר במדבר, הלחימה שיטות את היטב

 זו שאלה הקרים?
מע־ היא כמלחמה.

 הפשוט החייל את ,
 אחד כל כעורף. כ1

 המלחמה משפיעה
 האלה, הסקרנים בל
 וגס הצבא. מטה ת:

 שנתיים עתה, כים.
 להראות ניתן !חרון,

 הצד כעיני זמלחמה
 מתוף והקטעים, ם
 ההיסטו■ מן פרק *

 שהיה מי וכל כפנינו.
 גם וכי אמיתי קע

אותם ארעו החזית,
במרחב). (ראה י.

:  אחרי יום אחד־עשר נ
 העתיקה, בעיר זעולח

 מראשי אחד המראה ו,
 הכניעה אחרי צולמה

 בעתונות רב בפרסום ז
בתל־אביב. גם להשנות
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 ״אינני הציוני: החייל מתלונן הראשונה בקריקטורה כן: ואחרי כן, לפני
 ערב מדינות אומרות ובשניה דרכו״, לחכנס שנוכל בחומה, בקע שוס רואה

הכרזות. נכריז ואנחנו הלחמו אתם : התפקידים את לחלק החלטנו י למצרים
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ב בריטיים

הע שורות
 תמונה רכים:

 לפני צולמה זו
ה המנדט סיום

 בארץ, בריטי
 השלטון כאשר

פ העמיד עוד
נייטרליות. נים

י ח ם: י ש רו  — יפואי הוא אף והמשורין יפו״, מ״גיבורי שנים הם אלה ה
 ה חלונות היו הראשונים, המלחמה בחדשי תצלומים. באולפן צייר, של דמיונו

 סיפק חייל, היה שלא לאיש זו. כגון גבורה של תמונות מלאים הצלמים של
הרושם. למען הכל — רימונים כדורים, ממלע, רובה, הדרושים: הקישוטים את


