
במדינה
הזוי

 בוקוגזה
בלוף לא זה

 האח־ השנים בעשר היה, בוקובזה השם
 ציז״ל גל־ מאזיני לרבבות תעלומה רונות,

כ פיזנזונים תוכנית היתר, לא הקל. והגל
 מאיזה ד״ש נכלל לא בה אשר בקשתך

 ולפעמים — בוקבוזה לאיזה או בוקבוזה
 רבים מאזינים אחת. מבוקובזה יותר גם

ה של פרסית בדיחה שזוהי מזמן החליטו
ל אחד קריינים מדור המתמשכת קריינים,

שני.
הש שעות. 16 - לרדיו האזנה

 בלוף. איננו כלל בוקובזה כי התגלה בוע
 (דינה, שכנותיה וקיימת, חיה משפחה זוהי

ויו ברוריה רבקה, אשדה, שושנה, שרה,
 וקיימות, חיות ירבו) כן השם ברוך כבד,

 דעתן על עומדות שהן מאז היחיד ועיסוקן
 ה־ לתוכניות וד״שיס גלויות משלוח —

פיזמונים.
הפיזמונים למצעדי רק שלחנו ״בהתחלה

בוקובזה ושרה דינה אחיות
המקלט ליד ביום שעות 16

 בו־ דינה מספרת בתקליטים,״ לזכות כדי
כמז העובדת נחמדה, דתית נערה קומה,

ראי אחר־כך ״אבל ברמלה. בביודספר כירה
 כי לתקליטים, להקשיב זמן לנו שאין נו

 עד בבוקר משמונה רדיו שומעות אנחנו
הרדיו,״ בגלל הולכות לא לקולנוע גם חצות.

היא יחד. תוכניות לשתי האזנה
 שרה לא גם דינה. מתבדחת, לא בכלל

 הרף, ללא לטרנזיסטור צמודות הן אחותה.
המש בנות שאר גם העבודה. בשעות גם

 היא בעייה. כרגע יש לשושנה רק פחה.
לפ נאלצת היא אלו קרב בתנאי טירונית.

עלינו. לא תוכנית, להפסיד עמים
בש פיתרון. תמצא שהיא להניח יש אבל

 פי־ תמיד מוצאות הבוקובזות הרדיו, ביל
 באותו תוכניות שתי כשיש למשל: תרון.

 ולטרנ- לרדיו ומקשיבות יושבות הן זמן,
החי הדוגמה לאור פלא, לא כאחד. זיסטור
 כבר החלה השלוש בת שיוכבד נוכית,

לקריינים. ד״ש גלויות כן גם שולחת
 מאליו ומשמיצים. אוהדים רככות

 בין רק לא דבר שם הן שהבוקובזות מובן
 המאזינים בין גם אלא התחנות, קרייני

 גולן אריה צת״ל גל־ כשקריין הקבועים.
ב נפרד הוא ומהתחנה, מצר,״ל השתחרר

 גם אישית להשתחרר לי ״הרשו מילים:
בוקובזה.״ ממשפחת

ה את שאוהבים יש חלוקים: המאזינים
 אותה. שמחרפים יש בוקובזה, לבית הגדה
 בוקובזה משפחת עם נמנית בטח ״את

 חייל הגיב הרדיו,״ את שתקפה הידועה
השבט. מבנות אחת של מכתב הגיע שלידיו

לנ יוכלו האוהדים וגם המחרפים גם
ו נפתר, שהמיסתורין עתה לרווחה, שום

קיימת. כקרן נתגלתה בוקובזה משפחת
 הם הסנסציונית התגלית על התודה את

ה שבועון בלדר, למערכת לשלוח יכולים
 שגילה תל-אביב, אוניברסיטת של סטודנטים

 דינה עם בראיון הסוד את האחרון בגליונו
בוקובזה. ושרה

אנא, — תודה לשלוח יחליט שאכן ולמי
שיר. עם ד״ש בלווית רק

עברית שכובו בארץ והיחיד הראשון הספר

ה ב ה ם א י י נ ש ב

 הכל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי ומאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ״איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים תון עותקים
מי פורמט * מהודרת כריכה  משובח נייר * אלבו

ה וכל בלבד ל״י 12— של במחיר ז
 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 •־.תוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ושלח גזור

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

חצהרח / הזמנה
לכבוד

 תל״אביב. ,33144 ת.ד. הוצאח-לאור ,,אלבית״,
הספר את חוזר בדואר אלי לסלוח נא

ה ב ה א שניים״. ״ ________סס׳ שיק ר״ב ב
בלבד. ל״י 12.— סך על -----------------בנק על

 .1$ גיל מעל שאני כזה מבחיר אני
ל----------------------------------שם י _______ג

התימה.כתובת..

לשל המנויים תעריפוו ו ו ו ה 0ה ז ה
17.12.69

 •נח חצ־7 לשנה
בלירום בל־רוס

30 3• בארץ המנוי דמי 0

33 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל 0

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 *6 ואיראן אירופה ארצות לכל 0
82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, 0
90 176 וניו-זילנד לאוסטרליח 0

77 130 פנמה למקסיקו, 0

37 110 ולקנדח לארצות-חברית 0

62
ציילון, קניה,

120
 ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף
0

72 140 גואטמלה רודזיח, זמביה, לדרום־אפריקח, 0

של המרב!* המשרד
חוש כוח - העולם תנועת

 תל־אביב 90—88 החשמונאים רחוב
.5 חדר א/ קומה

.265836 נדספר טלפון

הבאים: במועדים פועל המשרד
 22.00 עד 14.00 1 א׳ יום
 1330 עד 9.00 ב׳: יום
9:ג׳ יום  13.30 עד 00.
 19.00 עד 14.00:ד׳ יום
.22.00 עד 19.00 ,13.30 עד 9.00 ז ה׳ יום
13.00 עד 9.00 ו׳: יום

 מקום? יש
 צרפתי? ממכה

בוחמי&מוד?

 תשוב אם הקובעות יסודיות שאלות
 מחופשתך. ורענן מרוצה

 לעצמך חסוך לנופש, צאתך לפני
ב העזר חוץ, ושיחות התלבטויות
 ״קל״. חב׳ של ובנסיון אינפורמציה

הב בית לכל מקום להזמין תוכל
 תוספת. כל ללא בארץ, ומלון ראה

ת ו ע : ש ד ר ש  ו־ ,8.30—19.00 מ
באמ אף להזמין תובל לנוחותך

הטלפון. צעות
נאה. שי ותקבל זו מודעה הבא

ל אביבכ  20 גודדון רחוב חל-
222042 טלפון


