
 מורדים. העולם, ככר סטודנטים ך*
 אחד: קטן בהבדל אבל בארץ. גם | |

ב הטכגיון של אלד, אמיצים. יותר שלנו
אופן. בכל חיפה,

ב־ השבוע שנערך הסטודנט יום בחגיגות

ובבחי חמורים על וברכיבה ובריקודים,
 דבר של בסופו שהביאה מלכת־היופי, רת

 ״מי הרמקול: שהכריז כפי הערב, למסמר
 את להוריד בחורות חמש לשכנע שיצליח
של בפרס יזכה לו, ולמסור שלהן החזיות

 חזיות, חמש להביא שיצליח ,מי
הרמקול. הודיע לחוצלארץ,״ יסע

הצליחו. סטודנטים ארבעה

לזרוק אפילו העזו הם החיפאי, קמפוס
 חוסיין על נאצר, ועל דה־גול על ביצים.

 מזב״ל של פניו אפילו ספיר. פינחס ועל
נק יצאו לא בן־אהרון, יצחק ההסתדרות,

גדולה. גבורה באמת זאת הכבוד. כל יות.
אינם הביצים, את שספגו שאלה ביחוד

האחרון. בזמן כל־כך פופולאריים
 הסטודנטים גיבורים בביצים רק לא אבל
רבים התנדבו לכן בנשיקות. גם שלנו.
 הגדולה. הנשיקות בתחרות להשתתף מהם
נשי אומרת זאת מה נשיקות. עפו ושם

 שנערך הסטודנט ביום כמו כמעט קות?
בירושלים. שבועות מספר לפני

הת סטודנטים ארבעה לחוצלארץ.״ נסיעה
לחבש. חינם בנסיעת וזכו כמשכנעים, גלו

★ ★ ★
 נית־ הסטודנטים שבין הנכרי חלק ך
 :עצמם להוכיח מיוחדת הזדמנות נד. /

 היה פסנתרים. ריסוק תחרות ביניהם ערכו
 ב־ התנפלו האלה כשהעדינים לראות מה

ב רק המיסכנים• הפסנתרים על שצף־קצף
 למה זכר נשאר לא אחר־כך כי התחלה.

פסנתר. פעם שהיה
 של הסטודנט ביום שמח היה בקיצור,

סטודנטים, אלפי כמה באו אליו הטכניון,

: הומות תחרות ״ , ״
ת, ריקודים תחרות תפסה הסטודנט תולי  הי

נוש הם כאשר הסטודנטים רקדו בה
הם אים תי רועו שלהם. החברות את בז

 ה־ עם הביתנים בין הזמן רוב שהסתובבו
 ועשו המאולתרים. והמיזנונים מישחקים

גלידה. כשאכלו חיים
 ניצלו והם הסטודנטים את עייף זה כל

 :להשתרע כדי הנשף, של הרוגע החלק את
כש הקמפוס, של הדשא על זוגות זוגות

1 משגע. ערב איזה אוף, ממלמלים: הם
 דני! מצרפת, הגדול שהמודד חבל רק

 נוספים] ימים כמה נשאר לא כהן־בנדיט,
 1מהסטודנטים ללמוד היה יכול הוא בארץ.

מורדים. כיצד חיפה של
ת תחרות התחלתבפומבי מסנוים המיטות. ליד בעמידה בוצעה הנשיקו

 לקריאות וזכו גבס על מיספרים נשאו המשתתפים
התעלפויות. של במיקרה לאמבולנס, לדאוג שכחו לא המארגנים הרב. הקהל מצד עידוד

 בטכניון הסטודנטים של ה 1*1^1 ד
/ / | | | | | שנב שביט, דינה היא ^

ת מארבע חרה לאשה. שהתחפש וגבר מועמדו

| | ^ |1 ע1|1| | ה1| בחגי למסורת כבר הפכה הנשיקה ד
/ ] | | £ ] | | / | | | | ת / הטכניון תלמידי הסטודנט. יום נו

די תוך במיטה. גם להתנשק שאפשר גילו עם יחד נכנסו נשיקה נ

ת־זוגן  מכן נהנו אפילו מהם אחדים בשמיכה. והתכסו למיטה, בנו
ת נשיקות  הראשון הפרס ריצה. כדי ותוך בעמידה בוצעו נוספו

תו הגדול המיספר נרשם זו לתחרות וליוון. לתורכיה טיול ביו


