
 ודגים. בשר בענייני מילים כמה הנה
 עניבה — פילה

 מדומה עניבה — פילה פאלש
 ממנו (שהוצאו מגורם דג — פילה דג

איררותיו)
במו) ידעתי, דווקא זה דקר(את — לוקוס  לקרנבל לנסוע היום עד לו יצא שלא מי

 למלון לקפוץ כסף פחות בעד יכול בדיו,
 למשך לברזיל שהתחפש בתל־אביב, הילטון

שבועיים.
 מסלבדור, ישר שהגיעה נפלאה. תיזמורת

 שגורמת מוסיקה, שם מנגנת באהייה, בירת
 להניע הזקנות האמריקאיות לתיירות אפילו

 עירומות, הכמעט והחתיכות מסויימים. איברים
 בצעדי־ במלון עכשיו המסתובבות שוקו, בצבע
 של אברים כמה להזיז מצליחות לוהט, ריקוד

דווקא. זכר ממין זקנים אמריקאים תיירים
 לכל מוגשים הברזילי המיטבח מטעמי

 ישראלים. בשקלים תשלום תמורת דיכפין
 עבורכם בחרתי המוגשים המטעמים כל מתוך

 יחסי באופן טעימה ודי פשוטה עוגת־קוקוס
לעוגות.

מנות: 4ל־
סוכר, גרם 25 טחון, קוקוס גרם 25 חומרים:

 20 חם, חלב מיליליטר 75 פרמזן, גבינת גרם 8
חלמונים. 4 מומסת, חמאה גרם

 הקוקוס, את בסיר שמים הכנה: הוראות
 מוסיפים והחמאה. החלב הגבינה, הסוכר.

 את לצינון. שעה למשך ומשרים חלמונים
 משומנות קטנות לתבניות יוצקים הבלילה
דקות. 30כ־ חם בתנור ואופים
 מסירה אני אז בבית. זה את ניסיתי לא

לתוצאות. אחריות מעצמי

 בעברית נקרא חלב) ולא בשר (לא פרווה
 בשר לא של (ראשי־התיבות לבל״ח או סתמי

חלב). ולא
 להבדיל מרכולית, נקרא — מיני־מרקט

קונבנציונאלי. סופרמרקט שהוא ממרכול,

ת ר כו ז תי
 בשנה שהחלה עתיקת־היומין, המסורת לפי

 לשלוח הזמן שהגיע לכם מזכירה אני שעברה,
 וידי" חבריכם לכל לחג״המולד כרטיסי־ברכה

עמנו. מבני שאינם דיכם

וכד״השמן חנוכה ענייניתזעק  לבית־ אחד בוקר הלך ספרא יחיאל הקורא
 אותו שאלתי (לא בתל־אביב המחוזי המישפט

 למי מחכה בעודו שלי). עניין לא זה למה.
 בהיכל־ להסתובב ספרא האדון התחיל שחיכה,
 יפת־ פושעת לבין חתיכה עורכת־דין בין הצדק.
 (בקומה קיר על ספרא של עינו נפלה מראה,

מספר־הספרים. פסוק חרוט שעליו השניה),
 למראה האמין ולא הקיר אל ספרא הביט

 שגיאות. שלוש מצא הוא הקצר במישפט עיניו.
כתוב: היה הקיר על

שעריך בכל תתן ושוטרים שופטים
 (ההולך התנ״ך ספר את ספרא פתח מייד

 ראה ושם דברים, בספר מקום), לכל איתו
• שכתוב:

שע בכל לך תתן ושטרים שפטים
ריו

 מופיעים התנ״ך בספר והשופטים השוטרים
 ובבית־ סיבה) לזה שיש אומר ה־וו(וספרא בלי

״לך". המילה את שכחו גם המישפט
 800 מרי. יותר שיודעים אנשים עם זה ככה

 באים ושופטים שוטרים פושעים, עורכי־רין,
 לא אחד ואף בוקר, כל בית־המישפט בשערי

 הידען שבא עד בערך, הוא שהציטוט לב שם
צרות. לעשות ומתחיל הזה

יתקנו. אם מעניין

 אלף 16 ועד אלף 12מ־ כרטיס מחיר אליהו.
שקל.

 צריכים אתם אם הגדולים. שלושת הם אלה
היומית. בעיתונות חפשו נוסף, בירור

 כל הון־תועפות לי עולה הזה המקבי יהודה
 דמי־חנוכה, פסטיבלים. אירועים, הצגות, שנה.

 אנחנו, ברירה, אין אבל לא. ומה סופגניות
 מוציאים לא שאם ילדינו את חינכנו כנראה,

 הארנקים את ונפתח בואו אז חג. לא זה כסף
 וששון ושימחה אורה ילדינו עיני את ונמלא
ויקר.

בילויים
 ימי־ בכל מופיע ילדים לשירי הפסטיגל

 שלוש־ חיפה. של בהיכל־הספורט החנוכה
 לקהל הכרטיס מחיר יום. מדי הצגות ארבע
שקל. אלף 14 — הרחב

 הפסטיבל יהיה התרבות. בהיכל בתל־אביב
 מימי אחר בכל כן גם לשירי־ילרים. הישראלי
 מחיר יום. בכל הצגות כמה הוא וגם החנוכה,

שקל. אלף 18ל״ 9000 בין נע הכרטיסים
 מהפסטיבל גנבה לי גוץ לי, עוץ הצגת

 הישראלי. הזמר מכוכבי וכמה כמה והפסטיגל
 שביט, ציפי חזה, עופרה החיוור, הגשש

 בחנוכה יופיעו ועוד, שני שושיק לביא, אריק
ביד־ הספורט בהיכל ביום שלוש עד פעמיים

 השלג על משהו הברכה? על כותבים מה
 ותיקווה לבביים איחולים ועל שלנו והחום

בקרוב. להתראות

דמי־חכוכה
 לכם יש אם אבל כסף. לתת זה הכי־קל

 כמה הנה אז לילדים. כסף לתת לא של עקרונות
הצעות:

 חודש סוף עד ומהשוונג החנוכה לכבור
 חנויות ברשת סיפרי־ילדים יימכרו דצמבר,

 מלבד זאת אחוז. 70־50 של בהנחה סטימצקי
 ועליו מהחנויות אחת בכל שיעמור מיוחד, דוכן

הספר. שקל 5 ביסס סיפרי־ילרים
האני־ הגירסה היא גיל לכל נהדרת מתנה

 האדונים בתוספת אלה. כל בשביל שקל 8000
חצי־חינם. לי נראה ופרוקופייב, סן־סנס

לתק מקשיבים לא עוד שילדיהם ולאלה
 פאזל־ לקנות אפשר הרך. גילם מפאת ליטים,

קטנה(חשוב, קופסת־עץ בתוך שנמצא קטן עץ

 8000 ביחר זה וכל לאיבוד) יילך שלא כדי
ישן. עברי שקל

 לחדש מה לי אין הסופגניות בעניין ולבסוף,
 אותן שקניתם איפה אותן לקנות תמשיכו לכם.

שמח. חג שעברה. בשנה

החלי הפעם והזאב. פטר של לא־יורעת־כמה
 הטוב את לילרים לתת סי־בי־אס אנשי טו

 פרלמן יצחק את לעבודה רתמו כן ועל ביותר,
 הפילהרמונית התיזמורת את הסיפור, כמספר

כמנצח. מהטה זוביו ואת כמבצעת, הישראלית


