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הזה״ ״העולם על שנתי מנוי דמי
ל״י. 25 — רגיל דאר במשלוח ובחוץ־לארץ, בארץ

 לכל ל״י: 30 — לקפריסין אויר: דאר במשלוח
 הכתר ומושבת פרם תורכיה), (כולל אירופה ארצות

 ליבריה, חבש, לדרום־אפריקה, ל״י; 40 — עדן
 ל״י; 50 — וסיאם בורמה גאנה, רודסיה, ניגריה,

ל״י. 60 — ומכסיקו קובה קנדה, לארצות־הברית,
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 וצרפת משווייץ ידע
הישראלית המזון לתוצרת

 מאז מהווים באירופה האלפים הרי
 הרים למטפסי משיכה מקום ומתמיד
ה במדיהם לבושים ומצרפת. משוויץ

 ואביזרי בחבלים מצויידים ססגוניים,
 אל כיוון מכל מסתערים הם טיפוס
הכחולים. העננים בין הנשאת הפסגה

הצר משוויץ, לעמיתיהם בדומה
במאכ טעם כאניני (הידועים פתים
 התופשת צידה עמם נושאים ליהם)

 מקסימום מספקת אך מקום מינימום
 הצמחוני הממרח :למשל קלוריות,
שמ צמחים, שמני טהרת על המיוצר

 חמרי (ללא טבעיים ותבלינים רים
 בתי של המרשמים לפי וצבע), שמור

ובצרפת. בשווייץ הידועים חרושת
ה הממרח של העיקרית סגולתו

 מכיל הוא כי בעובדה טמונה צמחוני
 .0 ו־ 8 וקומופלקם 8 ויטמינים

מיו יבוש תהליכי שעבר מזון בתור
 (לטי'־ לאחסון נוח רק לא הוא חדים
 אלא ספורט) ומופעי פיקניקים לים,

לע (נוח לילדים מרוכז מזון הני גם
 נסיון כאמור כאהד. ומבוגרים מל)

ה כי בעליל הוכיח האלפיניסטים
אידי כוח מקור הוא הצמחוני ממרח

ה והחלבונים לויטמינים הודות אלי
בתוכו. מצויים

 ע״י הצמחוני הממרח מיוצר בארץ,
 המקוריים המרשמים לפי ״מטע״ חב׳
ה וצרפת. בשוויץ החרושת בתי של

 של היגיינית באריזה הארוז ממרח,
 נתחבב גרם, 100 בנות פח קופסאות

כ טעמו, הרחב. הצבור על במהרה
 לשיטות הודות הנשמר כבד טעם

טב בחומרים ושמוש מודרניות ייצור
בלבד. עיים

 קנאתכם קנאתם את עוררנו ובאם
והצר השוויצריים האלפיגיסטים על

 למצוא ניתן פורתא גחמה הרי פתים
 ״מטע״ של הצמחוני בממרח אולי

לע יציאה בעת כריכים על המרוח
ספורטיבית. לתחרות או לטיול בודה׳

רם1ספ
כדורגל

ה לגצח אץ־ ש ר פ ב
ה שנעיד הכדורגל מישחק על

 תלי־אכיב מכבי גברה בו שבת,
כו ,3:4 בתוצאה נתניה מכבי על
גלזר: שייע תב

 יש מתחיל, שאני לפני
 מלים כמה לי

 לבון פנחס לחבר
 הוא אם יודע לא

 אב ספורט, מדורי
 ? תגידו אז — לא

 אומר כאן שאני
 הסת יחבר בתור
 אל לבון, חבר

 נגמר הפרשות כל
 אותי, תיקח הנה
 זרק והזקן טוב, הייתי לא ביש. עסק היה

 אבל גמור. כבר שאני חשבו כולם אותי.
 בחזרה. אותי לקח והזקן עצמי את הוכחתי

 בניב־ לא עכשיו שאתה מזה תבהל אל אז
 הכושר, את ותעלה אימונים תעשה חרת.

כן. גם אותך שיחזירו תראה ואז
 מצא מאנדי שגיולר, אותי משמח באמת זה

 לפני הניבחרת לסגל אותי להחזיר לנכון
 גאדאססראי. התורכית הקבוצה עם המישחק

 התורכים עם ארוך, חשבון איתם לי יש
 שלושה גולים. המון כבר להם נתתי האלה.
 שניים ;1:5 אותם כשניצחנו פה, להם נתתי
 אותנו ניצחו כשהם בתורכיה, להם נתתי
 ניבחרת עם להם נתתי שלושה ועוד ;2:3

הכל. סך זה כמה ותראו תספרו תל־אביב.
השח מכל זמן. הרבה לפני היה זה אבל

 צד. מכל אחד רק נשאר אז, ששיחקו קנים
 שקיבל טורגאי, גאלאטסראי׳ של והשוער אני

 שהיום חושב לא אני גולים. שני כבר ממני
 אבל אז, שרצו כמו אוחי לקנות ירצו יהם

או יזכרו הפעם שגם איתכם, ביחד נקווה,
ברמת־גן. רביעי, ביום להתראות או תנו.

 הרגשה יש נוף. בשביל - שנה 22
 במישחק. ניצחון על כשכותבים בכלל אחרת
 שהיו מפתיעים הפסדים הרבה כל־כך אחרי

 לכתוב. כל־כך נעים היה לא העונה, לנו
 * על להמציא אפשר תירוצים מה סוף, סוף

התי באותם להשתמש אי־אפשר ההפסדים?
שבוע. כל רוצים

 אחרי נתניה, מכבי את שניצחנו עכשיו,
הג מחזיקת את ניצחנו קודם שבועיים שגם
 סוב. מצב־רוח יש תל־אביב, הפועל ביע,

שה הנשף את לי מזכיר זה לכתוב. אפשר
 לרגל התרבות, בהיכל עושים תל־אביב פועל

 הם שנה 22 בגביע. זכו סוף סוף שהם זה
 הנשף בשביל והכוחות הכסף את אספו
 נשף לעשות צריכים היינו אנחנו אם הזה.
 הגביע, את שלקחנו פעם כל אחרי גדול כזה

הרגל. את פושטים מזמן היינו
 בשבת. המישחק לתיאור הגענו עכשיו

 די היא שהשגנו שהתוצאה בחשבון קחו
 לא עוד נתניה שמכבי למרות מפתיעה,
 הקבוצה זוהי בארץ. טובה הכי הקבוצה
שלנו. הנאחס בתור הידועה

 לפני ההם, הימים את כבר שכחו הם
 מסחר בארץ עושים היו כשעוד שנים, כמה

 בצד בטקסי עומדים היינו ואנחנו בכדורגל,
 בסכנת־ אז היו הם ומחכים. שלהם המיגרש

 למיגרש בכוונה איחר שלנו הנהג אז ירידה.
 ידידותי, במישחק אחר־כך, .0:3 והפסדנו
 רואים, שאתם כמו אבל תשע. להם הכנסנו

שוכחים. הם גדלים כשהילדים
נלח חכמים. פיתאום לי נהיו הם עכשיו

 אותנו דפקו פעמיים באמת. על איתנו מים
 אותנו הוציאו האחרונים. במישחקים חזק,

 הכניסו העונה ובהתחלת הגביע ממישחקי
 ► שני לגמרי לנו ושברו בנתניה שלוש לנו

 במישחק שגם גדולה הכי והחוצפה שחקנים.
 אפילו זו למטרה לנצח. רצו השבת, הזה,
 שרבו, שלהם השחקנים בין סולחה עשו

 הכניס לא נגדנו הראשון שמהמשחק והיינה,
 התחיל מקום, באיזה מוטור לו ניכנס גולים׳
 שני לנו והבקיע הנשמה, את לתת לרוץ,
גולים.
שיח לא שלנו שהחלוצים היה שלנו המזל

ש להגיד היד, אפשר בכיסים. הידיים עם קו
 של החזקים המישחקים אחד היה דווקא זה

 קילקלה קצת שההגנה אלא שלנו החלוצים
 להם הכניס הראשון הגול את הרושם. את

 והם להתנשק הספקנו לא אך גולדשטיין,
 את הגדלנו תיכף השובבים. גול, החזירו
להת גמרנו רק אבל שער. עוד עם היתרון

 הישוויתי במזל שניים. לנו הכניסו והם נשק
המחצית• בסוף התוצאה את

 הגולים, את מלספור מבולבלים כבר היינו
 מרימוביץ. יוסלה המאמן, היה מיסכן והכי

 מאמן ״איזה הקהל: צעק גול כשהכנסנו
 צעקו גול, כשקיבלנו רגע, כעבור מצויץ!״

זה ככה פרוטה.״ שווה לא ״המאמן כולם:

!221 הזה חיפולס


