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סבות נגד
 ט״לילם טילילים !היאומרטיד, !את ישברו

׳מידשם! לי יש —
׳פיר שילוחה מירושלים כד,ךשור יהודית

 חוץ החילבה. להכנת גיזעי תימני שם
 לי !אין פעמים, מיליון לח להודות מאשר

׳םלשוניו. ׳לפרסמו אלא
או וטוחנים ח״ליבה, גירגדי קונים ובכן,

 אבקה לקניות גם במוכן יאפשר דק. תם
 מה פעם אף יודעים אין כך יאבל מובנה,
 חילבה להכנת ׳לחיילבה. נוסף ישם הוסיפו
 ף כ לוקחים בערך, צינצנת של בכמות
י צ ח  לקערה מכניסים חילבה, אבקת ו

 שה- כיוון גדולה, בכמות מים ■וממלאים
 ה־ את משרים מים. המון סופגת חילבה
 שופכים ובבוקר הלילה, כל :במקרר ׳קערה

שנותרו. המים יאת
 שימקציפים (כמו הח״לסה את מקציפים

 מדי טועמים משתינה. ׳שהצבע עד חלבונים)
 זה אם מר. לא כבר זה יאם לריאות פעם

מו לבסוף להקציף. ממשיכים מר, עדיין
הטעם. לפי מלח סיפים

 כיוון כך, הזז״ליבה את לאכול אפשר
 ל- להוסיף נוהגים אביל מוכן, בבר ■שזה

 .אותה לערבב ׳כלומר סחוג, המוכנה חיליבה
 עגבנייה בתוספת הטעם, לפי סחוג עם

 מים מאד ׳במעט מעורבבת מרוסקת קטנה
מיץ־לימון. להוסיף גם אפשר קרים.
 הסחוג. מירישם גם הרי די, לא ואם

יסודית! עבודה איזו
 ראש חריפים, ירוקים פילפלים נוטלים

 לא זה שיום, שראש לב לשים (ינא שיום
 טריים. כוסברה עלי וחבילה שן־ישום!)

 ■אחר־כך הבשר. במטחינת זאת כל טוחנים
 הל מלח, במיון, ׳שחור, פ״לפל מוסיפים

׳ושמן־זית. טחון
ל שניתן יכך הסחוג, על ׳שומר השמן
 שילמה שינה אפילו הנ״ל בצורה החזיקו
עופש. ׳מעלה שיתקלקל מבלי במקרר,

 יאללה! — מדי המתוקים האנשים יכל
!לעבודה

פטנטים

קימוט למנוע
במיזוח־ה בגדים

הטכס י ו ל ל ה
 מכי- אתם !הגברי הפין להארכת שיטה

 שאלוהים זה מד,קריקטורות, האיש את ירים
 ליו בריא כאשר ׳פם־הייצור את רגע עזיב
 זה, ׳בגליל היום יועד האיינסטרוטנט את

 רציתי ובכן, ? מלאה מריצה המיסיכן סוחב
 אי״ עדיין כזאת מלאה שמחיצה להגיד
 פחות, יומרניים גברים .אבל להשיג, אפשר

חמי נאמר של מירביית בתוספת שיסתפקו
 — בהיקף ם״ימ ושני באורך ״מ0 שה

0אל לכתוב יכולים 1  יננ11ס>1נ1
 0/0 5, 1116 031<ןמ1ס<111ד16, 1,011)1011 811,

מפ  מלאים פרטים ולקבל ,7 <?1, !)מ&̂נ
שבו 12 הנמשך טיפולי־הגדלה, קורס על

עיות.
עו השיבעים, לשנתו המתקרב הבחור,

 הוא ישנה. ארבעים כבר מייני בייעוץ סק
ב מערכת יועץ יועץ־נישואין, פסיכולוג,

 המין מומחי מגדולי ואחד מאמין, פורום
בעולם.

היסטר ■תחינות בעיקבות פותח הקורס
 ארבעים במשך הד״ר ראש על שנחתו יות

גד ׳תשוקות אפופי קליינטים מצד שנה,
לות.

דיא בעזדית להם, להסביר יניסה ׳תחילה
מת הנשי ׳שהגירוי צרוף, ׳והיגיון גרמות

 (נרתיק), הנדן של הקידמי, בשלישי רחש
 הכי שהפין כך לדגדגן, הקרוב באיזור

 זרם אבל — זה ישטח לחכך יבול ציופצ׳יק
 קד מאיזה משנה •לא פסק. לא הבקשות

 ביקשו יבולם כימעט התחילו, מרשים זינוק
 שכולם החליט — ישכך יראה קצת״. ״עוד

 להמציא צריך לעשות. מה ׳ואין מופרעים,
שיטה.
 על ניסה ישלו והניסוי המחקר צוות

ש חבל, קצה מכל שיטה, בדל סל בשרו
 הניסויים במיסגחת לעמד. הייתה אמורה
 למות ׳ולא ישר לשיבת בבקשה — שלהם

 מו״של׳ה, את שטו הם — מצחוק פה לי
 לבנה בתוך אהבו, אשר יחידם פיינם את

 והשאירו הפין, במידת מנוקבת — המיה
 טיפול התקררה. שהלבנה עד שם אותו

לע הצליח ׳חדשים שישה במשך יומיומי
 ס״מ 14ל־ 12גד ׳בהיקפו הפין את בות
 מה ׳ולראות ליד, ׳סנטימטר לקחת (ינא

 טיפול הפסקת מיום שבוע חוד יאך זה!)
התוצאות. נגוזו זה, ■יפאני

.אשר צ׳רותהאם, ד״ר המציא אחר־כך

 ריחמה מין הניסויים, בכל פיסית השתתף
 ה־ כבודו אל מישקולות לחבר המאפשרת

 ■שבועיים במשך והחבוט! המרוט מיסכן
מש ותוצאות שונות, מישקוליוית עליו יתלו

אין. — מעותיות
 הרישום המתכון את הכינו ליאהר-מכן

 זרעי הרתחת על הממליץ בקאמא־סוטרא,
במש להשיג חנותי, (במשתלות רימון

 ועיסוי — בכוס כף — בשמן תלות!)
 בנוזל חודשיים, ׳במשך שעה, יבן יומיומי

 זמנית התעבות התרחשו בולם אצל זה.
 ׳תוך נכון, סליל, שנעלמו והתארבות־מה,

הטיפול. הפסקת מייום שבועיים

 ה־ הצליח רביות תלאות אחרי בקיצור,
׳תוצ הנותנת שיטה לפתח סוף־׳סוף ד״ר
 למשך הפין נעטף תחילה בנות־קיימא. אות

 אחר־כך חמות. בתחבושות .דקות חמש
 ב־ דקות עשרים במשך מעוטה הוא

 סיבוביות הליבד. בתנועות מיוחדת, מישחה
 שימוש תוך ?) ימה מוכר, (נישמע מתמשכות

 למשך מחובר הוא לבסוף, הידיים. בשיתי
!ש מגדיל, ׳ואקום מכשיר אל חצי-שעה

 — זאת כל זו. למטרה במיוחד תוכנו
 אחר-כך חדשים. שלושה !במשך יום־יום,

 ׳והמצאות. החידושים יחי סותרת. ראה
׳׳ משוגעות של ישם יצא לנשים דווקא לימה

 מגהץ־ ׳להשיג • ׳אין למה אותי .מרגיז
 ופתיל גוף-חימום עם קטינא .מין צעצוע,

!כל !את אייתו לגהץ יהיה שאפשר ארוך,

 ב־ טרי עדיין לחופשה. כשיוצאים ,אריץ
 אל־ א״ש של ההמום פרצופו זכר /זיכרוני

ל הדלפק על העמסנו באשר בפאריס, על
מ ונפול מעוך — משותף אחד תיק בדיקה

 מתה. נבלה כמו נראה — ריקנות רוב
 האוויר, בחלל ומטורפת ריבה !נבירה אחרי
 שנחה קטנה בגדים בשלולית האיש פגע
 שמימין בעובדה בהתחשב הקרקעית. על

כו תיתורות עם מ״שפחות היסו ומשמאל
גבי מלאים ביסים נקניקים, מלאים בעים
 .אכן, אבטיה, צורית שקיבלו ומיזוודיות נות,

סנסאציה. הייונו
ביותר, הקל הנוסע הפל, ככליות אבל,

משהו. לארוז חיוב הוא גם
 ניסיתי עולמית. שיטה לכם הרי ובכן,

 ■רחבות, וחצאיות מיכנסיים על ׳בעיקר זאת
קיפולים תיכנון ׳תוך זהירה, בצורה אך

ט1מגט מוישל׳ה

אוטומטי פדיקיור
 לעצמן מרשות ׳נשים כימה לא־ייאמן

 ב־ מפוצצים עקבים עם בקיץ לחסתיוביב
ב המזכירים כאלה שחורים, חריצי-עומק

מוכיר-אבטיחים. של עקבים פראית ציורה
אגי !תודעת יש לגברת כאשר לפעמים,

 קשה קדניית עודפי ׳נערמים מפותחת, רה
 פרסת- הצי וואלה, — החריצים בצידי

 בקשר גם ציונות להרביץ רציתי סיום.
אוה בארץ, פה שאותה, הבוהן ׳לציפורן

 החלטתי אבל — משוגע באופן לגדל בים
אחת. מכה על היישוב את להגעיל לא

ש כדי פרסיות לגדל ׳חובה לא בקיצור,
חבא. בפטנט להשתמש יהיח אפשר

 במישפחה העובר הימיזרחי, הפטנט :את
 בשם נהדרת בחורה לי ׳נתינה לדור, מדור

 ה־ ליכבוד עושים יא ל ש מה וזה מלכה.
א המיוחד. פדיקיור  זד, על מבזבזים ל

 א יל כספים. ׳שום מבזבזים א ל זמן.
 כמד, ותוך תשומת־לב שום לזה מקדישים

עושים? מה דליקאטם. פדיקיור יש שעות,
 יאו יפו, של הנידחות ׳במכולות קונים
ה בשוק סידקית בדוכני י י ב ו ן ק ו ב  ס

ה. ס בי  היום ״׳מנוחה״ לזה קראו פעם כ
 משיגים, ׳שלא במידה בית. טית של זה

 בסופר- באריזת־ינ״לון, סבץ פתיתי קונים
 ממלאים באמבטיה, הפקק יאת סוגרים סיל.

בלי לשאת שאפשר ככל חמים ימים מעט

גיהוצים אינסטאנט
 ד,מתוודה מן היוצאת הבדים תימעוכת

הוכ שבה לצורה מיקרי דימיון צל ללא
אליה. נסו

ה כל את לארוז שונאת אני אישית,

תחי ומחשבה ׳תשומת־ילב והקדשת מועט,
 סוגי ׳ברוב העסק, את ליישם ניתן לה,

מפו ■שטלות־ערב שאינם בתנאי הבגדים,
משיכון. ארות

 את לוקחים ומצליח. פשוט 1 עושים מיד,
ב אותם מקפלים המגוהצים, המכנסיים

 אותם לגלגל ומתחילים ד,בירכיים, אזור
 הרוקד, רולדד. !באורית הבירכיים מאזור
ה המיסנסיים ■שמקבלים הקמטוטים למדי.

 ומשתחררים זו.שיטתיים, בשיטה ארוזים
הוצאתם. מרגע מאד ל&ר זמן תוך מאליהם

 ׳חוסכות האלה !החולדות איך לא־ייאמן
 יש שבבתי-המילון לי ׳תגידו ואל עצבים.

 המתאכסן אדם כל ל׳אולי שירותי־גיהוץ.׳
 יאבל — הכסף את למצוא יכול ׳במלון,
 זב־ להיעזר הסבלניות את ימצא מאיפה

? משרתים

ב הרגלים כפות את ומשרים מאזוכיזם,
דקות. לחמש פנים,

 מים עם קטן בכלי משרים ׳אחר־כו
 הפתיתים. או הסבץ, קוביית את חמים
 ומהמקום הבזיק, במהירות נמס זה סבון

 האצבע עם מורידים חמים במים שהושרה
 באופן מורחים שאותה ״קרם״, שיכבת

לוב המנוגבות. הרגליים ,■כפוית על שווה
ה לעבודות ופונים קצרות, גרביים שים
עיסוקים. שאר יאו בית

*שמת איך יותר, או כשעתיים אחרי
 העור עם יחד הסבון, את רוחצים חשק,

בעצמו. עובד זהו. המתקלף. העודף

דוין :אזוז־טה




