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 הכוחות של העליה ונגד זרים

המערבית. בגרמניה הנאו־נאציים
ברלין סוס, עלמה

• • •
הבלע משורר

 חיים על כועסים שכנים
חפר.

 של לדיברי־הבלע להתייחס ברצוני
 ,,פסטיבל־ על חפר, חיים משורר־החצר

 סרטאווי. לעיצאם אבנרי של ההספד׳׳
להוכיח עלינו לשלום, פנינו אם

חסר משורר
כישלון

 לנו(אף יקר המתים של זיכרם שגם
 יעשה מי אוייבינו). מבין עדיין שהם
מחנודהשלום? ראשי לא אם זאת,

 נמצא לא העם שמכל הוא, המוזר
המפוק בדמותו רק אלא מטיף־בשער,

חפר. חיים של פקת
 בלום־ חפר של לשעבר כשמתו

 על־ידי לא־־אחת נשאלתי אנג׳לס,
 בו מצא מה פד״ רבים וישראלים יהודים

 לקונסול מינהו כאשר אלון, יגאל השר י
 שאותו סוד זה אין היום פה. תרבות

ומחפיר. מוחלט כישלון היה מינוי
צוברי מזל

קליפורניה לוס־אנג״לס,
• • •

באילת ב1צה טלאי
 תושבי כי נמסר, בעיתונות

 אפילו - הערבים אילת
 בה המתגוררים אותם

 ביניהם שנים, עשרות
 - בעיריה בכירים פקידים

 בתעודת־ זוכים אינם
 תעודה לקבל כדי תושב.

 את לקבל עליהם כזו,
העיר. מפקד של הסכמתו

בית, ללא כלבים
ש□ ללא חתנלים

 צער־בעלי־חיים באגודת.
 פצר לבעלי־חיים עזרה מגישים

ומצי אבירות ומשוטטים, עים
ופנסיון. עיקורים וטרינר, אות,

 כלבים להשיג גם ניתן
 דרו לתיקשורת: המען וחתולים.

 טלפון: יפו. ,30 סלמה
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גישראל צער־בעלי־חיים

המת הידיעות כל את שיגזור מי
 כי יגלה אילת, על בעיתונים פרסמות

 בענייני־תיירות, עוסקות מהן אחוז 80
 רדיפות — גזענות בענייני אחוז 20ו־

 או השפלתם, ערבים, תושבים של
העיר. פרנסי של מכוערות התבטאויות

 השערוריות כל את צריכים הם למה
 הם אם אילת? עיריית אנשי האלה,
 יהודים בץ ברור באופן להבחין רוצים

 זאת לעשות אפשר יהודים, לשאינם
משום בו יש כי יטען לא שאיש באופן
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