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חשובים! ושיפורים חידושים
 הקדמיים לגלגלים •בדמי״דיסק״

 חתר גחל קדמי(״פרונט״) •סרן
 קדמיימ״הביריוטי״ זעזועים ובולמי קפיצים •

אחרים! טפורים •ועוד
באוקטובר ארבה יגיע הראשון המשלוח

!החלה ההרשמה

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

הדת ■

הרסנית
 הרסנית? איננה שהדת אמר מי

 ה־ הילדים את וראו הארץ ברחבי עברו
 לסכך ירוק עלה כל זעם בחמת עוקרים
לסוכות.
 האוקראינים מכנים איך יודעים אתם

ו הזורעים בעקבות העפה הציפור את
ז׳יד. הזרעים? את אוכלות

 חיפה רון, שמואל
גויים. היו בוודאי הנ״ל הילדים אז •

נלקח ■

חתול
 מישהו לקח שבוע, לפני שבת ביום

 ביתי. מחצר שלי הסיאמי החתול את
 ׳מאוד מבקשת אני
 להחזיר הלוקח את
החתול. את לי

ו חולה החתול
השג תחת נמצא

 והוא רופא חת
 אוכל לקבל צריך

 ולא במידה מיוחד.
 הטיפול את יקבל
 עלול הוא הנכון
למות.
ש מקווה אני
 את יבין הלוקח
 לי ויחזיר המצב

החתול. את
תל־אביב רובינשטיין, עליזה

 את להחזיר מתבקש הישר הלוקח •
 חברון רחוב רובינשטיין, לעליזה החתול

תל־אביב. א׳,8

אנא, ■
עיזרו

 הזה העולם קוראי לכל בזאת פונה אני
עזרה. בבקשת

 שאיבדו שכולים, הורים חם וחמותי חמי
 זוג הם ישראל. במערכות היחיד בנם את

 והצליחו חייהם, כל שעבדו חולים, זקנים
ל״י. אלף 40 זיקנתם לעת לחסוך
 פרץ והנה — בביתם שמרו הם זה כסף
ריק. ככלי אותם והותיר גנב, לבית
 איש לתרום, בבקשה בזאת פונה אני
אנ שני של להצלתם ליבו, ידבנו כאשר

זיקנתם. לעת כל בחוסר שנותרו שים
בת־ים ,6 רימון טינה, אלדן

!מייד להחזיר נא :לגנב הודעה •

פתאום מה ■

מזוקן? ישו
 אחד ״כל ,1779 הזה״ ״העולם

חדש. בסרט ישו תפקיד על ישו״,
 היה שישו זה את לוקחים אתם מאיפה

?מזוקן
נראה שהוא כותבים אתם פתאום ומה
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מיפאלאנג׳לו של ישו

 רוחני כגבר הדורות בכל האמנים בעיני
?ומזוקן

לפ מיכאלאנג׳לו הנודע האמן בעיני
זקן. בלי ישו נראה חות

תל־אביב גורפינקל, דינה
מיכאלאנג״ אותו שראה כפי ישו •

תמונה. ראה — לו
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