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)7 מעמוד (המשך
עיתו ■של (דרכם !מוצאת היחד■ המרחלת״,

כשרוצים). ומוצאים, מחפשים שהם נאים
 לה. מספרת הייתי — אותי -שאלה ואילו

 בני־ על יפים דברים לכתוב רצתה ואילו
 — שכתבה הכעורים הדברים במקום אדם,
 עדיין והיא ההזדמנות. לה ניתנת היתר,

ניתנת.
ירושלים אימבר, שמירה

האמו בווילה :מתקנת המדור עורכת •
 הגורו, חסידי חיים שבה שבתל־השומר, רה
 שנתנו איש 150מ־ למעלה הרבה היו

 עצמה הכתבת עליהם. לעבוד הגורו לשליח
וניכוו. — שהאמינו מאלה אחת היתה

פרץ שמאחורי האמת
 ד,מיכ־ ,המאמרים לכל להתייחס ברצוני

 נראה פרץ. יהושע בנושא והכתבות תכים
 כל של הגדולה שעתם היתד, שזו לי

 ולהתבדח לצחוק בארץ, הגדולים ה״צדיקים״
 .״אידי לו קרא אחד פרץ. של !חשבונו על

 הפרוע,״ ״יהושע לו קראתם אתם אמין,״
ועוד.
 בציניות הצטיינו זה בנושא הפידסומים כל

 היחידה והסיבה מאד, גרוע ובחוש־הומור
מצידו ה״צדיקים״ כל של עמידתם היא לכך

פרץ יהושע
לבדוק צריך

 לתאר גיסה לא איש המיתרס. של השני
 (לאחר אשדוד בנמל קורה בעצם מה לעצמו
מישמר־הגבול). הצבת

 הצגת לאחר רק להיכנס אפשר לנמל
 טוב הכל כאן (עד כניסה המאפשר מיסמך
 לסופה ועד העבודה תחילת מרגע ויפה).

 ליד מג״ב שוטרי הנמל בשטח מסתובבים
 שורצים לא?), (והיכן והמשאיות המנופים

 מבחוץ ולצופה מקום, מכל צופים מקום, בכל
 הסווארים כאילו נראה אני) זה, (במיקדה

 עבודתם את העושים עובדי־כפייה ■מיז הם
כבד. מישמר תחת

 העובדים נאלצים הנמל משער בצאתם
 את להרים ואפילו ,מכוניותיהם את לפתוח

 לא הערות סופגים הם וסד,־ושם המושבים,
 לנוסעים גם השוטרים. מן ביותר מנומסות

 בכליהם, דקדקנית בדיקה מחכה באוטובוס
 החוצה, הכל לשפוך נאלצים הם כשלפעמים

״חפותם״. אח להוכיח כדי
 אף על לדעתי, בלתי־נסבל, הוא זה מצב

 שיש מי כל הברחות. על הסיפורים כל
 שאי־אפשר בעצמו יבין דימיון, קצת לו

 כל כאלה. בתנאים רגיל באופן לעבוד
 מילה כל עם יזדהה אשדוד בנמל עובד
שלי.

 חומר ישמשו האלה שהדברים מקווה אני
 הרימו לא שמעולם יפי־הנפש, לכל למחשבה

! קילו. 50 של שק
אשדוד כהן, ציון

חוזרת זעולס טעות

 "אגדריי חתירה, מטר 400ו־ 200 !
 שיניים. רופא אצל ד״יה קרילוב,

ת מ  את להרדים ניסה שהרופא ו
 המזרק מחט נשמטה הכאב, ומקום

 אותה. שבעל השחיין, של לגרוט
לא צל ^,8 הרגיע מרופא

 21.7.75 הספורט״ ״חדשות
כפר־סבא גרימגרג, ברוריה
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