
חמימות
 — מראש אותך להזהיר מוכרחה אני

 הוא אך תויאר, יפה איננו 19ה־ בן 26/70
 היכולה חמימות על תמיד החולם בחור

מכתבים. מחליפת לנבוע
בסיני, אי־שס צבאי משיעמום סובל הוא

ל כדי הרבה ממך יידרש שלא בטוח אך
 של הליליות במסיבות חיים שמחת מלאו

 בדיסקוטקים, לא אולס העיר, תל־אביב
חלילה!
 שנת את לעבור לך אסור שכחתי: עיקר

 לך שהועיד הס״מ קס״ה ואת שלו ה־י״ח
המבע.

★ ★ ★
1 אהבה מעט דמחפשות

וחצי 16 27/70ל־ מלאו שנה לפני
 המכתב את לי כתב גם הוא שנה לפני

 ״אני הכל: את מסביר גם אולי וזה הבא
 שמדי וכמובן הזה העולם של ותיק קורא
 רבות פעמים במדורך. נתקל אני גליון

 ד,- האנשים ,האם עצמי: את לשאול נהגתי
במכ נענים המספרים מאחורי מסתתרים

 כן, ואם במדור? פירסום בעקבות תבים
 מצאת והנה אלה. כגון שאלות ועוד כמה?׳

הכל. על תשובות ולקבל להיווכח הזדמנות
ש לאחר החלטתי ובכן, איך? ״תשאלי

 אחד להיות ׳מספרים׳, הרבה כך כל קראתי
 צעיר, אני יחסי שבאופן להיות יכול מהם.
 פירסומי את תמנעי שלא תקוותי אולם
זאת.״ בגלל

יכולה? אני איך
לפני נפרדתי מחברתי לעיקר: ״אפנה

 על לך לספר בא (אינני שבועות כמה
 הפסיכולוגיים המניעים על רק אלא צרותי

שבעק וברור זה) מכתב לכתיבת שהביאו
 להכיר מעוניין אני (ההיפרדות) זאת בות

 הולך (אני חברות למטרות חדשות בנות
 בבנות מעוניין אני שכתבתי, כמו דוגרי).

 מגביל איני עצמי אני הארץ. חלקי מכל
 שגילה לנכון שתמצא אחת כל הגיל. את

 אהבה, מעט מחפשת והיא לשלי מתאים
תכ בו, שכרוך מה וכל וטוב נאמן חבר
ברצון. ותיענה לי תוב

מ לבנות תינתן מסויימת ״,פרוטקציה׳
 אבל (כולל), תל־אביב עד רחובות סביבת

תצטערנה.״ לא השאר גם
מפרצופכם! הטפשי החיוך את מחקו

̂ן ־̂■ ־4■ן ־
הגבוהים החלונות

 דוס! עמוד שלושים, בן אקדמאי,
 שהש־ בתני איתן להתכתב רוצה 28/70

 בבחירת אותן הגבילה לא הפורמלית כלתך
נוספים. התעניינות נושאי
ה באהבת אותך תפצה היא שבטוח, מה

 2ב־נ׳ וכן והתיאטרון, המוסיקה ספרות,
 אקדמאיות. שנה

!!! נוח עמוד
השבוע גער

 נערות! טייס, לקורס מועמד הנה הא!
תמונה). (ראי

29/70
 של ק״מ 85 + גברי חן של ס״מ 185
 שהספיק אביבים, 19 בן בצבר יציב אופי

 הטייס, במיבדקי הראשון השלב את לעבור
בהצלחה. ואפילו
 אוהבות אתן אתכן, מכירה שאני וכמו

למ בבית לשבת שמעדיף הזה הטיפוס את
 לעברו, פוזלות בשכונה הבנות שכל רות
 בת וחיננית יפה אחת אותה שתגיע עד
תל־אביב. מסביבות שנים, 18 ,17ה־.

 לענות 29/70 מבטיח חייל של בשבועה
תמונה. בו תהיה לא אם גם מכתב, לכל

מכתבים! להטים להתחיל נא אז

מיוחד מבצע
 דן־־וטלווי ונילק

אסריל-מא׳ כחדשים
 אחריות שנים

חנם!* חלוף לחלקי

הראש על נפלנו לא
 לך להעניק לעצמנו להרשות יכולים בהחלט אנו
 הניתנת ביותר הארוכה האחריות תקופת את

 בישראל! טלויזיה למקלטי חינם כיום
 טלויזיה של באמינותה משוכנעים שאנו מפני זאת

 מקלט מכל יותר ימים להאריך וביכלתה ״מץ״
אחר. טלויזיה

 בטלויזיה כלשהוא חלק יתקלקל זאת בכל אם אך
 חלק את תקבל האחריות שנות 5 במשך ״מץ״

! — האורגינלי החילוף ם נ י ח  
 \1£1י2 טלויזיה קנה — אחראית טלויזיה קנה

 "דלפו״ של המיוחדת האחריות תעודת את ודרוש
בע״מ.

הארץ. ברחבי ^1£'1'2 במעבדות יבוצעו שהתיקונים בתנאי *

ת, כו אי ב ב ת, רו עוי ה7ב ט לי  ן
רי ל1ן7ב1 לויזי ל 65233 ט ע ל מ כ ל

השק״ם חנויות בכל להשיג

הוה ופ□1ר.ושל המנויים תעריפוו
17.12.69

 שנח לחצי ?שנח
בלירות בלירות

30 58 בארץ המנוי דמי ס
3$ 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל 9

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לכל •
82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, ס
90 176 וניו־זילנד לאוסטרליה 9

77 150 פנמה למקסיקו, 9
57 110 ולקנדת לארצות־חברית 9

ציילון, קניה, ניגריה, גאנה, אתיופית, טנזניה, לאוגנדח, 9
62 120 תאילנד השנהב, חוף
72 140 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקה, 9
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