
ס הוא המוצק הגבר־יאהוד
הער המדינות מל

 את המועכות ביות,
 הקריקטורלית דמותה

 זו דמות בלבלי״. .חרם :הכותרת וראל.
מה״שטירמר*. בולטת בצורה לקוהה הודי

המוסל האחים של המחתרת ארגון סיפור - ציורים כשני שלם סיפור זהוהנד זעה אל
 העולם מלחמת שנות מאז כגלוי, ספק בסתר, ספק שפעל הארגון, מים.

 התבונן שנה !2 משך בכוח. השלטון את לכבוש כמטרה לו שם השניה,
 המדבר של הנטושים הקרב כשדות נשק אם!? מתנדבים, גייס הגדול, ליום

 כעל וראשונה כראש עצמו על •טהכריז שכח הוא המצרי. הצבא ממחסני גם ולפעמים - בריטי נשק שדד המערבי,
ההפיכה. צבא של תפקידו זה נשק עניני :ההשבל מוסר ונכשל. שלו הנשק מחסני על בעיקר סמך דתי, ארגון

רא היא הכמורה. את שנאה אל-יוסף רוזמוזזמד נציג
הגור אחד אל-אזהר של כשייכים תה
 היא כמצרים. ביותר הריאקציוניים מים

פעם, מדי רק כגלוי בהם ללחום יבלה לא
הים שפת על להיראות נשים על למשל, אוסר, הדתית המועצה ראש היה

 היתה הנבחרים, בכית חוקי תוקף מקבל היה והאיסור חצאים משני ים בבגד
 ציירי הסוואה. כל על ויתרה ההפיכה, מאז החוק. נגד ליגלוג מערכת מנהלת

 (נפסד). מתלוף שייך אותו כינו דו־פרצופי, קנאי, שייך של דמות המציאו השבועון
 הזרים את מחקה המשרתת, את מחבק השייך את שהראה ציור הופיע שבוע מדי

בבמורה. ללחום ערכי עתון העיז הראשונה הפעם זו נערות. מפתה או כמשחקים

 רק לא גדול מאורע היתה כמצרים הצבאית ההפיכהוהגמלים
אל־נאסר, עבד גמאל בולו. הערבי לעולם אלא למצרים

פי. על רק לא - גדול גיבור הוא אל-יוסף, רוז כעיני
 כאמת העתון שבעלת מפני אלא ממשלתית, הוראה

ה׳ הגמלים את מושבים סאלם, ופלאה עכדאל-נאסר בזאת.למטה:
שיח היבש. המדבר כתוך הצבר, שיח אל ים

*11 * 
םק*המם .טובת הואהצבר כיי ר

דגלי״.

למות רוצים לא
 ניי בעמדה חריף באופן המצדדת אל־יוסף,

העיקריות המתנגדות אחת היא למיים,

 המלחמה מצביא אייזנהואר,
 חיילי את שולח (למטה),
 למותם הגרורות האומות
 רוז הרוסי. הדב בפי הבטוח

העו־ הגושים שני כין נייטרלית כעמדה
עיראק בין החדשה לכרית ---------

 רוז של עתונה מבקש סביבו ההודי, ניהרו :הוא גיבורה ותורכיה.
הערכיות. המדינות בל את כתובו שיכלול שלישי עולמי גוש להקים


