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 לשסוויו הודות
 בתבטיר-

 המלא
 המדעי
 תוצרת
הולנד:

ווווחון ונחס1

 נועז! אינטימי! חדיש!
מציג פילם״ ״ארוס

אהבה חמתות 38
בביתר!!! עצמית להקרנה

ותקבל הזמן
מרהיבות שקופיות 36

בביתך עצמית להקרנה
 אודות הכל ואסטטית חדה בתמונה הממחישות •

 חיי על והשלכותיה המודרנית האהבה תנוחת
שלן. המין

מלא. בעירום מוצגים נועזים אינטימיים מצבים 36 •
 הסברים חוברת • מיוחדת באריזה השקופיות •

והדרכה
 )000££11( מיני־מקרן חינם!!! •

בלבד ל״י 24 בסן שקופיות 36
 18 גיל מעל לבוגרים רק תשלחנה ההזמנות
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-------------בצ׳ק.. ...................במזומן

..............................................................................שם

גיל .................................................................. כתובת

חתימה.

בעולם
אנגליה

המשוחררות
מגיעות

ללונדון

 שנשית אחרי כמובן. נמנע בלחי היה זי׳
 עוצמתן, את הפגינו המשוחררות אמריקה

 האנגליות. אחיותיהן של תורן עתה הגיע
 השבוע בלונדון צערו מהן 4,000מ־ למעלה
ה למרות מפגינות, כשהן עליזה, בהפגנה

ל התנועה של עוצמתה את והשלג, קור
האירופאית. האשה שוויון
המשוח של תביעותיה כסף. כלי מין

 ב־ שונות היו מסתבר, האירופאית, ררת
 יותר העשירה אחותה של מאלו מיקצת
 קבוצת תבעה בלונדון בהפגנה לים. מעבר

 עבודה עבור שווה, שכר מבריסטול פועלות
אוניבר בוגרות קבוצת ולאשת. לגבר שווה,
 עבודה, במציאת שודר״ הזדמנות תבעה סיטה
 מבירמינגהאם ועקרות־בית ולאשה. לגבר
היום. לכל לילדים גנונים תבעו

ו מאוקספורד הסטודנטיות גם שם והיו
 אמנם סותרות תביעות. היו להן גם לונדון,

 :לעניין מאוד אבל — השנייה את אחת
מלאכו והפלות — חינם גלולות־נגד־הריון

חינם. תיות

גרמניה
קיטוב

 — קיטוב זה
 ומישגל

מישגל זה

ב שחיברתי ביותר הנפלא האום ״הוא
 הוא שבגללה שלו, הטיפול בשיטת חיי.

 מחיי־סבל אותי הציל הוא למשפט. עומד
ממוות.״ ואולי איומים,

משו אחת רק היתד. 27ה־ בת פ. מוניקה
 של לטובתו להעיד שבאו ארוכה, עדות רת

ל מוסמך רופא — 56ה־ בן שוטצה ותר
 בלבו, תות האוכל ,56 בן טבעוני, ריפוי
 חולות עם יחסי־מין בקיום הואשם ואשר
 שודר־ שבהרי שלו בקליניקה להירפא שבאו
המערבית. בגרמניה צלנד,

 שחשוב ״מה בעלה: העיד מוניקה אחרי
איך בריא. לאדם הפכה שמוניקה זה לי

הנתונה החולה עם הקיטוב שיטת — פתו
לטיפולו.
ה־ בת ליזלוט הרופא, של אשתו העידה

 אני שנים. עשר מזר, נשואים ״אנחנו : 40
 בפני הסתיר לא מעולם השלישית. אשתו

 לא נישואינו לא, שלו. הטיפול צורת את
ב ראיתי לא מעולם משיטתו. כלל סבלו

 המיני בתחום — אדרבה בי. בגידה מעשיו
מש הוא באהבה מהכלל. יוצא מאהב הוא

מוניקה מקויטכת ערה
— בשיטתו״ חיי את ״הציל

 מגע על המתבססת ההודית בשיטה תמש
אורגאזם. ללא מיני

נמ הדוקטור, של בשיטתו המיני, המגע
ויותר. שעה שך

 הרופא הגיע כיצד לקיטוב. 16 כת
 נערה פעם אלי ״הביאו י המיוחדת לשיטתו
פסי אף חמור. מדיכאון שסבלה יפהפייה,

 בפגישתנו אותה. לרפא הצליח לא כיאטר
 כאבי על פתאום התלוננה היא הראשונה,

 עיסוי. בעזרת לה לעזור ניסיתי חזקים. גב
 משאלה והביעה ידי את תפסה היא פתאום
 נמלטה היא סרבתי. מיני. מגע איתי לקיים

מהקליניקה.
מצ יסורי סבלתי התאבדה. היא ״למחרת

ל בתפקידי שנכשלתי ידעתי נוראים. פון
 כאשר מהסס, אינני מאז אותה. הציל

 ולהציל חיה. נפש להציל ונקרא שב אני
אהבה.״ בלי אפשר אי — נפש

ליזלוט ואשתו שוטצה קיטוב מומחה
אורגאזם״ ללא שעה, במשך ״מגע —

 לי חשוב לא — אותה ריפא שהדוקטור
בכלל.״
 גם היתד, כזו אורגאזם. ללא מ;ע

 ובמקרים — ההגנה עדות שאר של טענתן
והנפ הניסים בעליהן. של נשואות, שהיו
 שו־ שהשיג התוצאות אודות שסיפרו לאות
 הגיעו החולות ביותר. מרשימים היו טצה,
ה הרופאים כל כאשר ייאוש, לאחר אליו

במ הצילו. — שוטצה ידיים. הרימו אחרים
כש או שלו. האהבה בשיטת — תמיד עט

 הדוקטור, של והקרבה רוח מאשר יותר
 החולות של מעדותן בית־המשפט התרשם
 ,16ה־ בת שבהן מהצעירה שכולן, הרבות,

 נשבעו פלוס, החמישים בת המבוגרת ועד
יור שוטצה ״הדוקטור חייהן. את הציל כי

 הקיטוב בשיטת בחולות לטפל להמשיך שה
בית־המשפט. קבע שלו,״

 יהיה הקיטוב, בעת :אחד בסייג אולם
 שהמדובר שיוודא אובייקטיבי, משקיף נוכח
במישגל. סתם ולא בקיטוב, אכן

1750 הזה העולם


