
ב״שרות

 — שהמציא מי המציא אשר ך•
הסופר את — כמובן אמריקאי ^

ה השירות את ואיתו הראשון, מרקט
 וה־ יום יבוא כי חשב אם ספק עצמי,
ההפלות. לשטח גם יעבור שלו פטנט

 כל קרה: זד, גם — עובדה אבל
כ יכולה מעוניינת אמריקאית צעירה

 ולשמוע הרצאות לאולם להיכנס יום
 כיצד — כסף אין חינם — הדרכה
 הגיף לעצמה. מלאכותית הפלד, לבצע

רנון' ההרצאות, את המקיים  לביטול האי
 תיק־ גם למעוניינות מספק חוקי־וזהפלה,

לדבר. מכשירים
 לנושא האחראית מאגיני, פטרישה

 גם בהרצאותיה כוללת האירגון, מטעם
ל להתנהגות בקשר הוראות־בטיחות

 להתחמק הנערה על וכיצד ההפלה, אחר
נגדה. פלילית מתביעה

ה לביטול האירגון הפל ה ק-  נלחם חו
 הקיימים המיושנים חוקי־ההפלה לביטול

וה בארצות־הברית, השונות במדינות
 ה־ על־ידי ובתוקפנות במרץ נתמכים

 למרות היום, עד הקאתולית. כנסיה
 ארצות־ ברחבי שלד, ההרצאות עשרות
 בשום המשטרה הצליחה לא הברית,
 ל־ כי פטרישה, על ידה לשים מדינה

 מורכב — מצויץ משפטי ייעוץ אירגונה
מתנדבות. מעורכות־דין הוא גם

ש לנערות כמובן אומרים ״איננו
ה הפיתרון היא בשירות־עצמי הפלה

 ״כמובן פטרישה. מסבירה אידיאלי,״
ו שזה נ נ י  — האידיאלי הפתרון א
רצוי.״ לא מילד יותר טוב הוא אבל

ומהבית. — מהמטבח החוצה שעטתי
כאלה? דברים אעשה שאני גועל־נפש.

בטוחה ובהצלחה חיש־קל
שעתיים) של שעורים 8וג־

ו ו רנו צ ק
אנגלית ו/או עברית

(בר־קמא). גרג ב־אולפן

2ייל. ,5 גירית תל-אכיג: 3 
 *! בצלאל ״האקיד״, :ירושלים

36 לוין שמריהו .במעלה*, ג 1חיםד

מכון
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזה ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביכים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך ת״א,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

עברית שכולו בארץ והיחיד הראשון הספר

ה ב ה ם א י י נ ש ב

 אהבה״ לעשות ״איך אודות הכל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מים מדג דניים מורים זוג
וארה״ב. ארצות־אירופד, בכל ספורים) חודשים תוך עותקים אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר

 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה
בלבד ל״י 12— של במחיר זה וכל
להסתירו או בו להתבייש צורך שאין הספר אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר

ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע ב  
 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים בתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

ר--------------- ו ___________ושלח מ
הצהרה / הזמנה

לכבוד
 תל־אביב. ,33144 ת.ד. הוצאה־לאור ,,אלבית״,

 הספר את חוזר בדואר אלי לשלוח נא
....................מס שיק ר״ב בשניים״. ״אהבה

בלבד. ל״י 12.— סך על ........................בנק על
.18 גיל מעל שאני בזה מצהיר אני
.................גיל ........:......................................שם

...............חתימה ......................................כתובת


