
מכתבים
האבודה הצוללת

 הנרחבות הכתבות פירסום על לכם תודה
 זה כלי־שייט של והבעייה הצוללת רקע על

).1587 הזה (העולם בכלל
 על העברית בעיתונות הופיעו מילים אלפי
 לי נתנו מאמרינז מאוד מעט אבל — הנושא

 לעומקה הבעייה את להביו האפשרות אח
הטראגי.

חולון קריינפלד, האנס ד״ר
. . האנ שאולי לחשוב הוא ביותר האיום .

 בארון־המתים הזמן כל חיים הללו שים
 שומעים אפילו יודע? ומי פלדה, העשוי הזה,

גלי־האתר. מעל החיפושים, על
תל-אביב שפירא, שושנה

 הישראלי חיל־הים שבעיית לי ...נדמה
ציבו וביקורת פארלמנטרית חקירה טעונה

 המוסמכים שהמוסדות לחקירה נוסף רית,
 אילת אח״י השלושה, אחרי עורכים ודאי

דקר. והצוללת
 דברים על מדברים דמוקראטית במדינה

 מאחורי להסתתר לאחראים נותנים ולא כאלה,
ביט .״סוד ״צנזורה״, כגון נוחות סיסמאות

ועוד. חוני״
ה המחדלים את לבקר האפשרות עצם

 אומנם אם ביקורת, יהווה בציבור טראגיים
לא. או דמוקראטית מדינה עדיין אנחנו

תל-אביב חופשי, אלחנן
הקברניט אשת

 על המזהירות הכתבות על לכם ברכותי
שלה. הקברניט על ובייחוד — דקר הצוללת
נשות־הקבר־ שמסורת להעיר רציתי אגב,

האסון אחרי ״תטיס״ הצוללת
 נעמי הגברת עם החלה לא הגיבורות ניטים
 קברניט של אשתו גם הנהדרת: רענן,

 טביעתה שעל תטיס, הבריטית הצוללת
דומה. בצורה נהגה כתבתם,

״גברת ובנסון: וורן ההיסטוריונים מספרים
הי תטיס, הצוללת קברניט אשת בולום,

 עודדה היא הראשון. הרגע מן פעילה, תד,
 נהדרת. והיחד, נשות־הצוות יתר כל את

 הזמן, שעבר שככל העובדה לאור בייחוד
 חייבת הללו, הנשים מכל שהיא, הבינה ודאי

 המסורת לאלמנה. ליהפך בוודאות כימעט
 מספי־ אחרון יוצא שהקברניט קובעת הימית

 בכל שלד, הדל הידע אף ועל טובעת, נר,
 בעלה שסיכויי הבינה ודאי לצוללות, הנוגע

ביותר.״ קלושים
באר־שבע אביגדור, מנחם

הכלתי־־שתול הלב
 של אוזלת־ידם על שוב לקרוא הזדעזעתי

 על ובייחוד צוותי־הרופאים־הפאחולוגיים,
).1586 הזה (העולם לוי מורים ד״ר של מצבו
 — זו בארץ הרופאים ימשיכו מתי עד

נשלטים להיות — מתקדמת היא כי המכריזה

 בראש הצועד
בעולם העלרזיה י17ןל71נ

ת 1ו3 כל דו קו ר נ בו ח  ערוצי בורר של ה
ט )1אס£8( ל ק מ ה ב זי י לו ט״ ט ת "זני שויו  ע

הב ט 16 ז ר ת — ק ר ך מנו ס ט מ ל ק מ  ה
א ת הי ת 92 של בזוי לו ע ה מ ח טי ב מ  ה

ה נ מו ה ת א ל ם. ללא מ תי עיוו

 במיוחד מותאמים ביותר, החדיש מהדגם ״23 ״זניט מקלטי
הארץ. רחבי בכל ״זניט״ מפיצי אצל להשיג הארץ. לתנאי

ב ,229102 טלפון — "זניט" תל־אבי

לחותמת ןודמת7 האינות
 דתיים? חוגים על־ידי
 יוזמת־ אין ומדוע

 כפייה נגד רופאים
זו?

ל רוצה הייתי
ה יעשו מה ראות
 מנתחים ללא דתיים
ש רופאים וללא

בהם! יטפלו
 י״ב כיתה ובשם
 בבית־ספר חברתית,

 א׳ המקיף התיכון
מב אני בבאר־שבע,

 הקנאיים לחוגים טיח
תי אלימות חגיגית:

שלני. בעירנו לפחות באלימות, תקל
באר-שבע <סער), זלדינגר אורי

 שבועת את נשבעים הרופאים כל •
 מיטב לפי אחד, לנל לעזור היפוקרטם,

אותם. התוקפים הדתיים כולל יכולתם.

לפרופסורים גית־דין
 מושקט הפרופסור פרשת על כתבתכם

 מי לכל צער גרמה )1586 הזה (העולם
 ביקורת מהווה היא אין לליבו. יקרה שהאמת

)4 בעמוד (המשן
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״עמוס״  שנה 30 במשך התקשרנו אליו המקום את ועוזבים עוברים אנו
 בן־גוריון, ד. ז״ל, וייצמן ד״ר את היתר, בין ,ור,קלטנו שרתנו ובו

שרים מאיר, גולדה גב׳ ז״ל, שרת משה פרידמן־ילין, נ. בגין, מנחם

תימנית . מזרחית מסעדה
 פלשתינא מתקופת אחרים חשובים ואישים שם בעלי ואמנים רבים

ישראל. מדינת ועד א״י
בשר ו נ ו א נ י ח מ ע ש י ד ו ה ל

שכלולים אחרי  היקרים לקוחותינו את לשרת נוכל החדש במעוננו כי זו העברה על
ותקליטים, סרטים על הקלטה בשטחים: נוחות כיתר לנו

והתבשילים המאכלים מיטב מיקרופונים, התקנת השברה), (גם הקלטה מכשירי
המקוריים התימניים אלקטרוניקה לטלפון, אוטומטיים תשובה מכשירי

שיפודים) (כולל רדיו. ותיקוני
אדיב שרות נעימה, אוירה החדשה: הכתובת

ר רדיו טו ק ו ת / ו רו ה ש מ ד ק ה ׳ ל או שי י
, ב י ב א ־ ל ־ ת ם כרם י נ מ י ת , ר 244118 טל. ,18 עליכם שלום רח׳ תלא־ביב,
23 פדויים רחוב מהנדס — הלינגר ר. ה.

1588 תזה העולם


