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 נצמצום- מזח
♦♦♦בשפע נדם

 בתקופת שלנו התפריט כי אף
 זה אין ביותר׳ עשיר אינו ה,׳צנע״

הסי מספר ירבה שלא סיבה כלל
במ אדרבא, להדיח. שעליך רים
 עליך היחיד, הבשר״ ״סיר קום

״תחלי בכמה הארוחה את לגוון
 לאחר הסירים וערימת פים״

 כל את ממש. מבהילה הארוחה
 יסודי. באופן לנקות עליך אלה

 ולא מאוד רב רב, זמן גוזל זה
ומתלכלכות. ידיך נפגמות פעם

 מחליד, הוא ן הברזל וספוג
 אמנם את ומתקלקל. מתלכלך
 בתוך סבון במי אותו שומרת
שוב יומיים יום אחרי אך צנצנת,

 ממנו חתיכות לשמוש. ראוי אינו
סכנה. מהוות והן נקרעות

 שנעשו מיקרוסקופיות בדיקות
מת פרורי כי הוכיחו, באמריקה

 לדפנות הנקוי בשעת נדבקים כת
בז באוכל שוב ונקלטים הסירים

למח גורם ומשמשים הבשול מן
.,וכד אולקוס שונות, קיבה לות

 עפ״י הנוצר ומצוין, חדיש ספוג
 בכל מקומו את כבש מיוחד, פטנט
 תוכלי בארץ גם באמריקה. מטבח
 הספוג את בחנויות עכשיו להשיג

ממת עשוי הוא ״ננס״. שמו הזה.
 צריכה אינך מחלידה. בלתי כת

 יכולה ואת סבון במי אותו לשמור
ולה השימוש אחרי אותו לשטוף

 ונעים רך הוא יבש. במקום ניחו
 כאילו הרגשה לך ויש לשימוש

 סיר, כל רחצה. בספוג מנקה את
במ מנקה הוא ביותר, השרוף אף

 ומבריק. נקי ומשאירו הירות
ימים. מאריך והוא
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מדע
לד■□—חסד לווגות עצות

כח יש הברית שבארצות מעריכים
ואי בילדים חרוצים זוגות מליון משה

 יצאו עתר, זה להולידם. מסוגלים נם
 עצה אלה לזוגות המציעים ספרים שני

מס אינם המומחים אולם — מדעית
זה. עם זה כימים

 טוען נשואין״ בחיי ״פוריות בספרו
 את למצוא שיש פורטנוי לואי ד״ר

 האשה. של החושי במחזור הפתרון
 הוא להולדה ביותר המתאים המועד

 וד״ר הביצה, את משחררת כשד,שחלה
 זה מועד לקבוע שניתן טוען פורטנוי
בדיוק.
 ד״ר טוען — שטויות אלה כל

האנו ״הפוריות בספרו פאריס אדמונד
 הוא אין הזכר״. של והבעיות שית
 לקביעת ערך שיש העובדה את שולל

 אולם האשד״ במחזור המתאים המועד
לה עלולה מדויקת, כשאינה זו, קביעה

 מצטט הוא להועיל. מאשר יותר זיק
בת מדויקת, קביעה של דוגמאות כמה
 עזב אחד אדם : שעות 12 עד 6 חום

בר יו״ר, כסגן כהן בה ישיבת־הנהלה,
 ואשה הגיע, המתאים שהמועד אותו
 בטענה מסיבה־על־כוס־תה הפסיקה אחת

ילדה. להולדת לדאוג שעליה

פאריס אדמונד ד״ר
מזי...״ גאים ״הגברים

פאריס: הד״ר של המסקנות שאר בין
 באי־ אשמה האשד, אין כלל בדרך

 בשני־שלישים ;הנשואין חיי סוריות
הבעל. אשם המקרים של

 במידה פוריים הגברים של 40״/״ רק
 אולם יחסי, באופן פוריים 40סכ־״/ מלאה,

 היו מאשר ילדים פחות להם יהיו
 תת־ או בלתי־פוריים הם 207־ ; רוצים

 ילדים יולידו לא הסתם ומן פוריים,
לעולם.

 הסיבה אינן אמוציונליות הפרעות
הגבר. לעקרות העיקרית

משפי אינם והורמונים ויטאמינים
 יש אולם הפוריות, הגברת על עים
הזרע. יצור בהגברת רנטגן לקרני ערך

 היא לעקרות העיקריות הסיבות אחת
 להאמין מסרבים הגברים הגבר. גאוות
 להיבדק מוכנים ואינם פוריים הם שאין

הגב רבבות בין אגב, רפואית. בדיקה
 הודה לא איש זה, ספר שהזמינו רים

 רוב בעצמו. אותו לקרוא מבקש שהוא
 ידיד בשם פועלים שהם טענו המזמינים

קרוב. או

כאבי□ בל■ שיני■□ ריפו■
השי ריפוי בשמח מהפכנית אמצאה

שי רופא ידי על עתה זה נעשתה ניים

 ״מכונת שבנה בלק, ר.ב. באמריקה, ניים
ו מכונה השן. בתוך לקידוח קסם״  ז

ה אבקה של ביותר דק זרם מפעילה
 בא זה וזרם זזיסיים מחמרים מורכבת

 זרם מגע המקדח. של מקומו את למלא
 טובות תוצאות מביא השן בגוף זה

 האדם ואין המקדח, מגע מאשר יותר
בדבר. כמעט חש

 עד המקובלת השיטה היתה כידוע
 שאנשים מאחר המקצוע״, ל״מכת כה

 כאלה והיו הקידוח את סבלו לא רבים
 אשר עד שיניהם את להזניח שהעדיפו

 לסבול שלא ובלבד לעקרן, צורך היה
זה. מטיפול

 בייצור עתה נמצא החדש המכשיר
 יוצא 1950 במתיו כי וסבורים המוני
העולמי. לשוק

גתל־ס על
שמעז מה :

 האחרון בזמן הומצא באנגליה —
 בלי מנוע להפעיל שיכול מיוחד חומר
 שההמצאה מבטיחים ההמצאה בעלי דלק.

בתחבורה. עולמית מהפכה תחולל
 שעבר בשבוע הוצג באיטליה —
 בשם ״פיאט״ מכוניות של חדש מודל

 מכל שונה זה מודל ״,1400 ״פיאט
 והותאם פיאט, של הקודמים המודלים
 היא המכונית הארופאי. לטעם במיוחד

 מקומות וששה דלתות שתי בעלת
ישיבה.
 ׳ ומבלגיה מצרפת הון בעלי כמה —

 לאופנועים בית־חרושת בפתיחת מטפלים
 בשלבים כבר נמצאות ההכנות בארץ.

ביותר. מעשיים
 המאוחר לכל או ,1951 בשנת —

 המעונינים יזדקקו לא ,1952 בראשית
 יבוא רשיון לקבל מכונית ברכישת

 בתקופה כבר יוכל אחד כל מחוץ־לארץ,
מתו ״קייזר־פריזר״ לקנות בערך זאת
 בית- של הישראלי הסניף ישראל, צרת

ית ״קייזר־פריזר״ האמריקאי החרושת
 בכמויות מכוניות בייצור בקרוב חיל

 היצור ישמש שסבורים כפי גדולות.
 למדינות בעיקר יצוא, לצרכי בתחילה

אירופה. מזרח

הנפיץ מן
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 בבוקר המכונית בהתנעת ההפרעות

אבל :החורף בעונת בעיקר שכיחות
בקיץ. גם בהתנעה הפרעות תקרינה

 תוכל הוראות בכמה נכונה השגחה
:הן ואלה ; ההפרעות את למנוע
 את הפעל בלילה המכונה כבוי עם
 את סגור ואח״ב ;מהיר בקצב המנוע

המח את החוצה ומשוך (סוויץ׳) המפתח
 לתוכו ישאב שהמנוע כך (צ׳וק), ניק

 הנמצא זה, בנזין בנזין, של כמות
 בבקר למחרת מאפשר המנוע. בתוך

קלה. התנעה
 הלילה למשך המנוע את לכסות יש

 לא הגשם או שהטל כדי עבה, בבד
המ :כגון ;החשמל למיתקן יחדרו

וכד׳. הסליל, הזרם, מחלק התיל, ציתים׳
 הזרם שמערכת לב שים כלל בדרך
 שלוחות שלמה, תמיד תהיה החשמלי

 יפה, ומכוונים נקיים יהיו הפלאטינה
 נקי — ד,מאייד נקיים, יהיו שהמצתים

 מכוונת תהיה וההדלקה כראוי, ומכוון
כשורה.

 שיעשה מוטב הזאת הבדיקה את
בחודש. אחת מומחה
 הללו הפשוטים הדברים כל אם

קלה. התנעה לך מובטחת — בסדר יהיו
וולל, יהודה
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