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 ישראל במדינת בלתי־חוקיים הם ההימורים מישחקי ^הוולטה שולחו
 הסטודנטים. בחגיגות רק המחתרת מן יוצאים הס אולם 11

 הנסתרים המזל שולחנות את אז מוציאים בישראל הפועלים
החגיגות. של מארגניהן עם מתחלקים הס בהן מבוטלות,

 המיקצועיים ההימורים מנהלי
לא הכנסות גורפים שלהם,

ן \ ן ז ן ץך■1 ך \ | ן ך ^11 ן  הבמה, על קלוריות רב במרץ השורפת זו, צעירה ■
4 1 1. ^1 1 4 1 1 ניאות, לאקסטאזה שנכנסו הבודדות מהנפשות היתה 14111 ■1
 הסרוגה שמלתה השתלשלה זו, בתמונה הנראה בשלב הסטודנט. יום של הפתיחה בערב

בליל? שתישרף או לעשתונותיה תחזור האס שנייה? עוד יקרה מה הקריטית. לרמה עד כבר

 מראש צפו שלא המארגנים, י). לפאריז
 לפאריז, טיסה כרטיס של המשיכה כוח את

ושלו באחת צדדית. לבמה אותם מעבירים
מתנשקים. עדיין הזוגות 14 בבוקר, שים

 ובהן שלום, ומושיטים חולצים סטודנט,
 להופעת רבים ציפו שד, חשופת סטודנטית

 המשוחררים השטחים מובטחת. חשפנות
 זו אי־הופעה תופעת באו. לא והמובטחים

 חסר־ אופיו את קולעת בצורה איפיינה
הסטודנט. יום של ההפתעות

האוניבר לחומר יפה דווקא שהתאים אופי
.1970 ישראל של והמרדני המהפכני סיטאות

פורנו גלויות
שחיתויות, יריד

 את איבדו שכבר סטודנטים ותם
 גילו לא עדיין או השני, במין העניין ^

ל שדמה העליז באירוע לבלות יכלו אותו,
אחרים. רבים בבירורים ענק, פיקניק

 כולל שחיתויות, יריד עמדו לרשותם
 תזמורת העליזה, מקופנהאגן פורנו גלויות

 הכותרת גולת מלכת־יופי. תחרות מזרחית,
הרו גלגל כשליד — אמיתי קאזינו היתר,
 סטודנט מלאס־וגאס, אמיתי מומחה לטה
 היה ניתן בו אשר — כהן ז׳קי בשם

 היו הסטודנטים בין אמיתי. כסף להפסיד
 שקנו כאלו התפעלות מעוררי נועזים אף

 ממשטרת כך. כדי עד ל״י. 30ב־ ז׳טונים
התאבדויות. היו לא כי נמסר ירושלים
 פומבית מכירה אחרות: מרעישות חוזיות

 80 — התחלתי (מחיר שברולט מכונית של
המו למשוך שהצליח קטן ודוכן אגורות),

 מעליו: תלוי שהיה הענק השלט בגלל נים
 בבלוף. התגלה שהשלט אלא ארוס. קפה

 , לק־ היה שניתן היחידים הארוטיים הדברים
קלים. ומשקאות ואפלות היו שם נות

 מארגני גילו יותר הוגנים מסחר נוהגי
 לא מה מראש הודיעו הם הסטודנט. יום

 , פלאפל, אופנה, תצוגת באירועים: יהיה
 וברכת גבוהים מחירים. גזוז, סטייקים,

 שלא — רוצה שלא מי הממשלה. ראש
י* ....... ... . יבוא.
 * להב־ זוהר אורי ניסה המרכזית הבמה על
 * וה־ המנומס המחר בדור חיים קצת ניס

 — יותר קצת יתר. הצלחת ללא פושר.
 'ולהקת להקת־קצב הצליחו — קצת רק

שיער. המחזמר
 התקיימה לא — הערב של הכותרת גולת

ה־ ליום הפירסום מודעות מישקל על כלל.

 אחת ,עודהויסודים; תחרות
מהמעטות

 המנומס הסטודנט ביום חיים סימני שגילו
הריקודים. בתחרות ריקוד בעת והמבולגן,

תפהוונור


