
אלופים... להיות בדאי
תה תל״אביב, ״מכבי״ של הכדורסל קבוצת לחברי  — נעימה אפתעה השבוע חי

הקבוצה. מחברי אחד לכל שהוענק ״שיסו", שעון
סו״, חברת משעם להם ניתן הפרס שי  בגביע :הכפולה זכייתם על כהוקרה ״

.1970 לשנת ובאליפות
ם :בתמונה ״ (מימיו), ששרקמן חיי טן קפ  ״מכבי״ חבר הכדורסל, נבחרת ״

ת מקבל ת״א, סו״ סוכנות מנהל רוזנסקי, ש. מר מידי השעון א שי בישראל. ״

 מצוינת הצעה
להשקעות!

הטקס חברות של במניות למשל
 בהרבה יעלו בודאי הם בארץ, טיל
 עם להתמודד ייאלץ צר,״ל אם

רוסיה.
ש חמים בגדים יצטרכו חיילינו

הטקס חברות אצל כמובן יוזמנו
 ירקיעו המניות — והתוצאה טיל

שחקים.
ספקול ופחות בטוח יותר אולם

 אוטומטית ״מזכירה לקנות טיבי
 ביממה, שעות 24 העונה לטלפון״
 עסקיך. את ומקדמת

:אצל פרטים
שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

.244118 טל׳ ת״א, ,18

מכוו
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 ח&נוזח ולמוד מתח חופית

 בטחון בחוטר טפול
ותטגיפיס

 ,44 ג׳ווג׳ המלך ת״*
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

ו פ י ה ב ק י ת ע  ה
731 א131130 מאהל וג׳7

הודית מסעדה *
ר * ב
קפה בית *

 המפורסם, ההודי המטבח טהרת על הכל
במיוחד שהגיע צוות עייי ומאורגן מנוהל

אחהייצ. 5.00 משעה פתוח מבומביי.
העתיקה יפו קדומים, בכר מאהל, טג׳

ע ב ש 1715הזה וצ□1הו ת

 ״.1715 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את ׳
ספרים. פרסי 9 יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
לאח הנודע, הפלמ״ח מפקד של בנו )1

 )12 צבאי. פריצה מוט )6 בכותרות. רונה
 מ־ הירגעי )14 הזז. חיים מאת ספר שם

ב והתרבות שר־החינוך היד, )15 עמלך!
 יחידת־מידה )17 (ש״מ). ישראל ממשלת

 )21 ההדרים. ממשפחת פרי )19 למים.
 אמן. של מפעלו בריאה, )22 בזרם. פורץ

 אתר )25 בתל־אביב. לאמנים בית־קפה )24
 קדש. מיבצע בדברי־ימי לשימצה ידוע

 בלו,׳ )29 הודו. ראש־ממשלת לשעבר )27
 צעיר־ )33 תחמיץ. מיגדל )30 צבעם. איבדו
 חלול, )36 שוטים. עשבים עוקר )34 עיזים.

 מחפש, )41 בר. גידול )40 אביון. )38 ריק.
 ידוע ספר )43 ברירה. מילת )42 מסייר.

 פולחן- של כולל שם )44 גורקי. מ. מאת
 בפי מלחמת־קודש, )45 הסיני. הנימוסים
 קרס: )49 בגרמניה. עיר־נמל )47 הערבים.

 )52 לירושלים. בדרך השוה״צ קיבוץ )50
 הווייה, )54 תורה, גם אין איננו, הוא אם

התע שבה פילוסופית שיטה )57 מציאות.
 שער )61 העליונה. החיים מטרת הם נוגות
 אבינו. אברהם של השנייה אשתו )64 קטן.

 )69 תועבה. גנאי, )67 פארה. צמרת, )65
 מ־ הנפרש נוזל )70 ברחמה. ילד הנושאת
אבן מין )73 למען. בשביל, )71 דבר־מה.

 )75 נפשית. הפרעה מחלת־נפש, )74 יקרה.
סומא.

:מאונך
ב מושב )2 בית־שאן. בעמק ישוב )1

פו )4 בתעלה. מוצב )3 התיכון. שרון
 הולנדית. קידומת )7 הבגד. קצה )5 אמה.

 (כתיב לגלגני חיוך )9 טבע. מראה )8
ית גדולה, )11 בקפריסין. עיר )10 חסר).

 מכינויי )16 חריף. רומני משקה )13 רון.
לש )18 בעברית. קומביין )17 האלוהות.

 )20 (ש״מן. לצד,״ל ראשי קצין־חינוך עבר,
 )25 שקט! )23 יפה. ייעשה )22 בשבילי.

 עיר )27 סמים. שיכורי )26 בסיני. אתר
 קדומה עיר )31 מרומם. נישא, )28 הייקים.

 אחרי )33 גמור. ביטחון )32 בדרום־מצרים.
 חיים. מים מקור )37 מישתה. )35 הגיאות.

 )46 גאוותן. יהיר, )45 (ארכאית). להם )39
 אדם. )48 ברירה. )47 בארה״ב. מדינה

 )53 ירדן. של החדשה ממשלתה ראש )51
היס עיר )55 מדינת־ישראל. של סימלה
 )58 בספר. עלעול )56 הריין. על טורית

 אציל. עוף־אגמים )60 דא. )59 עבה. לא
 קולקטור. )65 היונים. מעון )63 מרנן. )62
 מעונו. ביתו, )68 אמריקני. מטוס־ריגול )66
 ספר־כריתות )73 סוד. )72 חן. יופי, )70

(הפוך).

בברסים זכו
.תשבץ פרסי

 עלו שפתרונותיהם התשבצים פותרי ואלה
ספרים: בפרסי אותם וזיכו בהגרלה

 ת.ד. פרחי, ניסים : 1708 ,מס תשבץ
 ,4 טרומפלדור דנציגר, דב רמת־גן; ,3233

 דואר־ אשרת, קיבוץ מזרחי, בלה חולון;
אשרת. נע

 אלטמן, סוניה :1700 מם׳ תשבץ
 את־ יעקב סמל לוד; ,1ג/ חסכון שיכון
 פלג, נחום צה״ל; ,2297 צבאי דואר רייך,

חיפה. ,14 מרכוס דוד
 כפר רזי, מאיר :1710 מס׳ תשבץ

 בני־ ,12 טרפון שד׳ קליין, אלכם ויתקין;
חיפה. ,95 המגינים שד׳ דרמון, ציון ברק;

 רחוב קצב, דוד :1711 מם׳ תשבץ
 בית־ קיבוץ ורדי, דוד בני־ברק; ,9 חרל״ם
 ארלו־ קסובסקי, גויה נגב; דואר־נע, קמה,
רעננה. ,21 זורוב

 נגיר־ שוקי סמל : 1712 מם׳ תשבץ
 שלמה צה״ל; ,2391ב/ צבאי דואר ניק,

קי טסלר, סוניה חיפה; ,14 בצלאל פאר,
מנשה. דואר־נע עין־שמר, בוץ

 ליוביץ׳ רונית :1713 מם׳ תשבץ
 צוקר־ מתניה תל־אביב; ,18 הנשיא יהודה

ה שוורץ, אריק נתניה; ,9 רייך ליאון מן
קריית־אתא. ,20 נביאים

השבץ דםי5
 פתרון עבור בפרסים שזכו הפותרים ואלה

תשבץ. חידות
טו — ל״י 20 :1708 מם׳ חשכץ

 צה״ל. ,3026ימ/ צבאי דואר גלבוע, יוסי ראי
אי פליישר, בנימין — :ספרים פרסי

 רא־ ,17 וייצברד סקוב, ענת ;1128—1 לת
 תל־ ,39 התקוה יפת, יגאל שון־לציון;

אביב.
 מרדכי — ל״י 20 : 1700 חשבץ

 ספ* פרסי אשדוד. ,5 הגפן רחוב זהר,
 פתח־ ,13 סולומון גוברמן, יעקב — ריס

 נע דואר מזור, מושב יערי, דוד תקוה;
גבעתיים. ,125 כצנלסון נוי, יוסי המרכז;

 ג׳וברן — ל״י 20 :1710 חשבץ
 ספי פרסי חיפה, ,9 הואדי רחוב עאידה,

ם י  רמת־ ,16 השחר, מעלה שפק, חיה ר
 צפון ,37 כספי רוחב וגנר, שלום גן;

 המוסד אמירים, אבי ירושלים; תלפיות,
מנשה. דואר־נע עידון, מבואות החינוכי

 שמואל — ל״י 20 :1711 חשבץ
 פרסי הנגב; דואר־נע גבולות, קיבוץ דפנה,

 צפת; ,106 ת.ד. ויאס, אמנון — ספרים
 נה־ ,50 טרומפלדור גבעת פיירשטיין, פסח
ריה.

ם יישלחו הפרסים בדואר. לזוכי

1715 הזה העולם/7




