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טירוף קציצות בוראים איר
כסו אלך יונה. של קציצה אחרי אני,

 קשרת, קציצות על שגודלה כאחת מא.
 פיגעי בפני ועמידות חזקות מדיפות־שום,

 ר? שדודה, נפלתי — והאקלים הזמן
ישלה. הנימוח המעדן לריח

 השמור הסוד את לפרסם הזמן הגיע
והמפור הזוהרת החברה אשת ישל ביותר
 בהמון לפניה הולך ישמר, אשר סמת,

הסודי, החסוי, בשטח מאשר חוץ שטחים

 נוחייה - פולן
למיניהם מתים

טי ניסיונות נעשו האחרונות בשנים
הערמו (בלוטת פרוסטטה במיקרי פול

 כחצי הוכתרו הניסיונות סולן. על־ידי נית)
מרשי ריפוי ׳תוצאות הושגו שכן ילהה,

 כש־ כרוניים, פרזסטטה חולי ׳אצל מות
כי תרופות על יתרונו יאת -מוכיח הפולן
סינתטיות. מיות

מאוני זאופרק אנסו ׳אריק הדוקטורים
 מיב־ וד״ר בשוודיה, אופסאלה ברסיטת
רו בבוקרשט טיטן, מאוניברסיטת אילסיקו

ב רציניות עבודות־מחקר פירסמו מניה.
עבו פורסמו השאר בין העסק. על יותר
 אשר ה״אפימונידוה״, בסיפרות אלו דות

 לחקר תורה אינה המפואר, השם למרות
 של שמו פשוט ׳אלא משהו, או הסרטן

כוורנים. של הבינלאומי האירגון
 ויוגוסלאוויה, צרפת מבולגריה, ׳מחקרים

 בדו״חות ומופיעים זו, בגירסה תומכים
 באיר־ האפיתראפיה מחלקת של הדיונים

 המחלות ריפוי תורת שהיא — זה גון
 פרום־ שיש למי זה. זהו אז דבש. על־ידי

ותהיי. שיאכל, קצת, גבולה טטיח
 הלהיט על פרטים ביעוד שמעוניין מי

בבקשה. — החדש הטיביעיוני
 את מעיר הוא כי עליו נשבעים חסידיו

 הולך זה שיצר כיון טוב, דווקא זה היצר.
 עם משווע בחוסר־תיאום לפעמים, לישון

ירחם. ושהשם — פולן כפית בן־הזוג.
 הזכרי המרכיב הוא הפולן שפחתי. עיקר

 בעלת אבקה :בטבע צורתו הפרח. של
 עד מצהוב־סהיר בגונים עדינים, גרגרים

פרו־ של גבוה אחוז מכיל הוא היום־כהה.

לע מה שהיא, קיימת: עובדה המסתיר
עצומה. בשלנית שות,

 מפרסמת,״ את אם ילך ׳ואבוי ״ואוי
״יש באיום. קאראטים חמישה עלי נופפה

 יותר ירצו לא החתנים, כל זה את מיעו
 את לי ׳תעשי שלא במיסעדה! לאכול
 כולו והרווח בקולה, שמעתי לא זה!״

 עושה היא מה המגלה הסוד, ׳והרי שלכם.
 כל- כל־כך בטעם היוצאות שילה, לקציצות

טוב. כך
 עושה. לא היא במד, נתחיל ראשית,

קשה. עליהן עובדת לא היא ובכן,
 סיסמת היא הראש״ עם לעבוד ״צריך

 אבל בשימחה, מסכימים הגברים וסל חייה,
מרשה. תמיד לא היא

 מטחנות עם המיטבה טינוף אין אצלה
החו את לבלנדר דוחפת היא ובטיח.

 ומתוקות ׳לחמניות שתי 9\< הבאים: מרים
 מעט, אך סחוטות היטב, מורטבות גדולות,
 שלמות ביצים שתי י• גרם) 200 (בערך

 ,בינוניים, שניים או ענק יאחד בצל >•
 ׳שקית חצי גם (אפשר לרבעים חתוכים

 ׳שיני- שתיים־שלוש •1 סנפרוסט.) בצל
 כפית !• קימל גרגירי כפית 9 שום
 הצי € מרק־עוף אבקת כפית י• מלח

פילפל. כפית
ב מעט ׳ודוחפים הבלנדר, את מפעילים

לעי נקצצים התמרים וסכל עד כף, עזרת
כבדה. לבנבנה. סה

סעירבול. להקלת מים :מוסיפים א ל
חיי הבצל, ומיץ המורטבת, הלח׳מניה מי

 הבלנדר !תוכן את שופכים להספיק. בים
 טחון, יבשר קילוגרם אחד שבו סיר לתוך

 קמח־מצה, יסום מוסיפים לא ומערבבים.
 מחממים ציורך. יש אם בלבד, מלח אלא
לוק ושטוח, גדול סיר קרקעית על שמן
שופ הבשר, קציץ את כף בעזרת חים
 שתי בעזרת ושם, הסיר לקרקעית כים

 ׳וחיך- קיישקושים ובמה עדינות לחיצות
הסו גיזרתה את לקציצה נותנים טוטים,

פית.
 יש והמצאות חידושים כמה לב שימו

 צ׳יק־צ׳ק, הבלנדר. עניין ראשית לממזרה.
 ה־ עניין שנות, מוכן. והכל שניק־שנאק,

 אילפם, ולרחוץ מחבת, ׳לרחוץ אילפם.
 אילפסים אבל — שיט אותו בערך זה
 וזה נ״תזי-יסמן, פעם אף מאפשרים לא

נקודות. עשר
מאד, חתיכה יוצאת הקציצה שלישית,

וקרשי־חיתוך. ידיים מלכלכים לא אם גם
 הסיפור, את לבצע ׳מוזמנים הנכם זהו.

 יבחושים, כמו באים כולם איך ולראות
 מלאה היתד, שד.ופ הקדרה, סביב לזמזם
עוד. איננה והופ,

נופלים סומך

חיו ואנזימים חומצות מינרלים, טיאיגים,
 אלה של בגוף, ׳איזונם יאשר ביוחתר, ניים

 רצוי החשובה. פעולתו הוא האחרונים,
 לפני כפית ביום, פעמים שלוש לאוכלו

ארוחה. כל

 נקלט הדבורים, על־ידי המלוקט הפולן,
 דבש בתוך מוגש כשהוא בגוף בקלות
 שמיר קיבוץ אותו משווק בארץ, טיבעי.

ב מזודמלכות, + פולו נפץ: בתערובת
טיבעי. דבש

בקלושמרל חדש מה

אלקטרוני מגהץ
 7,000 של הפעוט הסימלי הסכום תמורת

 .נהדר, צעצוע להשיג ■ניתן בלבד. ל״י
 אשה מראות הפירסומות פרס. אלנא בשם

 כביסה, עריסות ליד אושר מרוב מתפוצצת
 עושה. היא מה זו לשימחה ברור ולא

ץ, — הגיהוץ הו  רחיצת־ עם ׳ובמי׳רוץ גי
 זוכה בכל־זאת הנרווים, אליפות על כוסות

הגיהוץ.
 יתרון יש דנן לעסק אבל־אבל־אבל,

 באופן אנרגיה חוסר הוא :אחד בולט
 לקום יכול תמיד אומנם, ומשמעותי. עצום

 שליה) :(קרי שלו האנרגיה כי לומר מישהו
 בשעה לירות, אלף ישבע לו •שווה לא

ה בפני לשעה. שלושים לוקחת שעוזרת
אק לזאת !הכובע את אוריד הזה, מישהו

 ובהיגיון! מנוצלים מישפחתיים משאבים רא
 אמיץ בראש מוותר, גם יבטח הזיה המישהו

 כיוון פרטית, מכונית רכישת על וצלול
 וכרטיס ליריות- אלף מאה עולה שאיוטו

רק. לירה איזה אוטובוס
 ׳מיש־ מהומות מחררחת שאני לפני אבל

לספר. אמשיך פחתיות,
 וציפצופים קולות משמיע הזה הצעצוע

המתקבלת הגיהוץ ואיכות חריפות, נגד

 אנרגיה מכבדות נשים
ז ן ל עצמן של

 בלחיצה -משיגים א־סר את הכלל. מן יוצאת
 גם משיגים לא שניות, שבע בת אחת

 קונ־ רגיל במגהץ ועצום רב עמל אחרי
 למכשיר ירגיל ממגהץ המעבר וונציונלי.

 זאת בהתחלה. משונה מאד האלקטרוני,
 בכל כמו לגמרי. אחרת פעילות צורת
 איך ברור לא ישמתרגלים, אחרי דבר,

אז. עד בלעדיו הסתדר זה
יש למישטחים מוגבל אינו הגיהוץ

מ הנלמדת נכונה, ובטכניקה בלבד רים
 לגהץ ניתן מיצטבר, וניסיון קטנה, חוברת

 עבור כריית, מצורפת למכשיר דבר. כל
ממנו. קומפקטי ואץ אלכסוניות, גזרות
מל יופי, הוא זה שווייצי במכשיר הכל

ה לשלם שחייב האסטרונומי המחיר בד
הפזטות. במדינת אזרח

ת 5המדליו פינ
שיכלול -

 אסלות על כתבתי ■שבועיות כמה לפני
 מהכלים ״אבן״ להוריד איך או ׳נוצצות,

 המדע ובכן, מי-יאיש. בעזרת הסניטריים
 חידוש וייש העיניים, מול לנו מתקדם

כמו להיזהר יותר צורך א־ן לא־נורמלי.

למשחה! האבן את הופך מה

 לניקוי בחומר לעסוק בבואנו מאשמדאי,
מי־האש. כגון אבן,

לה ניתן שמריהו בכפר 938862 בטלפון
 חומר ליטר בלבד ל״י 12כ־ תמורת שיג

 המי- כמו מסוכן אינו הוא מיוחד. ניקוי
ה. ה ז פעולתו אפקט זאת ובכל אש

 שעדיין כיוון הטלפון- את מציינת אני
 השיווק, ברישתות זה חומר להשיג אין
 אני אם פירסזמת לעשיות לי איכפת ולא

חרו אצבעות כמד, בזאת ׳להציל יכולה
מאין־כמוהו. פשוט השימוש אופן כות.

 ספוגה, מטלית בעזרת היטב, מרטיבים
 את ממים התומר האמור. המישטח את

 כחצי ממתינים קשוחים. הכי המישקעים
 הפליא: קם עינינו ומול מנגבים, שעה,

מישחה! כמו יורדת האבן

מיכנס״ם־מישקפייס
 עשרים רק אמי, של חברתה צושקה,

 הצליחה זה, פעוט בפרק־זמן בארץ. שנה
 שלא שלמה, מכולת שיחת על להשתלט

קופת״חולים. שיחת על לדבר
 וכך להצביע, למדה פה,״ לי ״כוייב

חיל. עושה היא
ה. זו בחברתה, להיות ה האשה חוויי

ת מצחיקה, זאת מו ה. ל  שיפור והרי ממנ
:טרי

ל שברכה מכר, בה פגש אחד בוקר
 כהים, מישקפיים היו עיניו על שלום.
שתה והיא  המצב בזיהויו. מאוד התק
הת צושקה אך לרגע, מרגע מבין נעשה
בזמן. עשתה

כש אליו, פנתה רב אירופאי בנימוס
 אבל ״פרדון, :מישקפיו על מצביעה היא
 את תוריד אולי אותך, מכיר לא אני

״המיכנסיים !

י דו י ו
 אשליות, הרבה לי אבדו לתבונה הכואבת שבדרך למרות

מתייק בשנתי, אפילו העובד נאורוטי מנגנון ולמרות  לקומפיוטר, הכל את ו
לוג ולמרות הה סייסמו  זיוף, כל מייד המז

 הפירסום. לסוכני מאמינה מחדש, תמיד מחדש, תמיד אני
 בה. שאאמין מכדי גדולה תהיה לא אלה, לי שימכרו גוזמה שום

 תמיד. — פלא כל וקונה בולעת אני לרווחה קרועות בעיניים
אמה כגון בלתי־נחשבות, זוטות  והמציאות, המפרסם דבר בין פרמננטית אי-הת
תי מניעים לא לעולם ת או סו ת השקעות על מטבעותי את לשים לנ חו טו  יותר. ב

ם מה ם הפינה, מאחרי העמוד, מאחרי הן !פתאו ם מחר-מחרתיי  הניטים כל לי מחכי
 נפלאות. לא !הפתעות זה !לבלבל לא וההפתעות.

 את״ נסי ״גבירתי אני
 בוחרת״ הנבונה הבית ״עקרת ואני
 ועצבים״ בזמן ״חיסכי ואני
את ואני ה. שתמיד ז קונ

דני אודטה


