
 כמפל/ — מים כאשד
 / זו כמשי כקטיפה, רך

מונח. ראש על כעשרה
 / קישוט ללא עיטור ללא

 פשוט/ תג או סיכה ללא
 / רעבות עיניים תולש
לבבות. לב — בולם עוצר

 / פורץ זונק גולש שער
 קורץ/ כוכב וממרומים

 / עבים מבין צץ ירח
/נאהבהבים על אור שופך . . .  
. אש, אש, גולש, פולש, זונק, פורץ, . אש.

תל־אביב שמואל, אילון
 בעזרת ■■

השם
ובתור בה׳ המאמינים מכלל יהודי בתור

 מנהיגי אתם אין כי בזה מכריז אני תו
 נושאים ושקר ובזיוף ישראל, עם ונציגי

 דרך דרככם אין כי זה שם עליכם אתם
 והכחשה כפירה דרככם כי סבא, ישראל

נאמן ל,—א עם הוא רק ישראל עם ואבדון.

סתרת!
 ?תמונה מתאימה כותרת שלח

הכות 3 לשולחי מימין. המופיעה
 יחולקו כיותר המוצלחות רות

 יש הכותרות את ספרים. פרסי
 לת.ד. בלכד גלויות גבי על לשלוח

 הגלו• על ולציין תל-אכיב, ,136
 האחרון המועד כותרת". ״תן :ייה

.20.1ז.0 הוא הכותרות למשלוח

 לנתק לא שהשבענו הקב״ה של לשבועתו
 עול לפרוק לא ידינו מעל הגלות מוסרות
 דברו בוא עת עד צווארנו מעל האומות
נא האמיתי ישראל ועם תפקדנו, ה׳ ואמרת

 שבכל האמיתים ישראל רועי קדושיו עם מן
 ולקבל לסבול במעשיהם שהורנו ודור דור

 לישועתו ולצפות הקב״ה של עולו באהבה
 כן אמן במהרה עולמים גאולת שיגאלנו

רצון. יהי
 חמורים עונשים איזה לרגע התבונן

 — לנצח עונש — המוזת אחר לך צפויים
הרבים. את ולהחטיא לחטוא תחדל לא את

הוזהרת! ראה
שה לך דע אבל מזה שחוק תעשה אולי
ביוקר. לך יעלה הזה משחק

 זוננפלד הרב רח׳ ליש, יהודה
ירושלים ,26

 מכתבים השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים

 למצר■ תינתן עדיפות צרה.
למכתכיהם. תמונות פיס

/ . . .0 1

טוס סוסה

חנה
לבו □חול אל-חלד ממלדת הגילוח □ביני בין מבד הדב

רוו. הוגולסשל המנויים תעריפוו
17.12.69

 שנה לחצי לשנה
בלירות בלירות

30 58 בארץ המנוי דמי •

35 66 רגיל בואר ונבל, ארצות לכל •

אויר גדאר חוץ לארצות המנוי רמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לבל •

57 110 ולקנדה לארצות-חברית •

62
ציילון, קניה,

120
 ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאומדה,

תאילנד השנהב, חוף
•

72 140 . גואטמלה רודויה, זמביה, לדרום־אפריקה, •

77 150 פנמה למקסיקו, •
82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
?0 176 וניו״זילנד לאוסטרליה •

 לשחקנים
 ולדוגמניות

ת צורן אין היו  רקדן ל
ד כדי מקצועי ג׳ז לרקו

 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף
וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר

ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,
 כושר־תנועה־ומיקצב. רים

 וקורסי־ערב קורסי״בוקר
 קורס) גכל בשבוע שיעורים 2(

: ם י ט ר —8.00( 24 74 70 טל. פ
בערב). 20.00—17.00 לפנהיצ; 10.00

חשוב

י ו נ ם ח
 קיבלת

 חשבונן,
 גא פרע

בחקדס. אותו
1ז89 הזה העולם


