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ש החמישי בליל שהתקיימה יוס־הסטודנט,

הע״ביס
והמחפשים

לחו״ל כרטיס־טיסה תל־ באוניברסיטת

הסטו פורנו. סירטי חיפשו הסטודנטים
חי הפשוט והעם סטודנטים, חיפשו דנטיות

סטודנטיות. פש
 קצת ישבו מחיפושים כולם וכשהתעייפו

 הרמקול להודעות הקשיבו הדשא, על לנוח
 להתחיל, אן־טו־טו העומדים המופעים על

האף. את ועיקמו
כש זה, את זה שאלו ״7 האקשן ״איפה

לא וממשיכים פיהוקיהם את מחניקים הם
״כל־ בפיתה. הסטייק את בעצלתיים, כול

התחרות. מנחה זוהר, אורי את לנשק קרבה

 יום לאירועי התכוונו הם משעמם.״ כך
שב תל־אביב, אוניברסיטת של הסטודנט

ולילה. רגע באותו השתתפו, הם
מחפ כמה ממקומם הזיז העכברים מירוץ

 ולהחליף לפוש בינתיים שהספיקו שים,
 ג׳ינם מכנסי מדדו סטודנטיות עשר כוח.

 סיכנו חולניים מהמרים וארבעה בבזאר
 אחר- הרולטה. שולחן ליד לראש לירה

 שיעשה משהו או מישהו לחפש המשיכו כך
 עושים איך עוד למדו לא הם שמח. להם
לבד. זה את

י ח ל ס י ת זל ך אמר ם ל ע . פ . . שאת

ו של הצמוד מקוובה

זאבי לאדם אדם
השעות עד מולדת שירי שרים פחות, מים

 שניי־ מריה היא מימין בתמונה הבחורה
 הטאנגו והנוראי הנועז הסרט כוכבת דר,

 לכל בראיונות שהודיעה, בחורה האחרון.
 לה היו כבר 20 שבגיל התקשורת אמצעי

 עשרים ולפחות גברים, עם רומנים חמישים
בנות־מינה. עם רומנים

 התב־ עם משמאל, בתמונה הבחורה
 קנדה, קאתי היא מימין, גרא אלי שיטן

 באל־ ביותר השמרנית הדיילת — 24 בת
בחו הוריה, אצל עדיין שגרה בחורה על.
 מוצג בהם השבועות תשעת שבמשך רה

אמרו לי, ״תסלחי :אלפי על ענתה הסרט,

 אף להרוג בלי ל...״ דומה שאת כבר לך
ת בחורה אליה. מהפונים אחד א נ ו ש  ש

טאנגו. לרקוד
 ברנרד ג׳ורג׳ אמר סמך־מה על מעניין

 על אחראי האדם מסויים שמגיל שאו
פרצופו.
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חו ומחליפות אלעזר (״דדו״) דוד על בהערצה טות

כזמר הרמטכ׳ל
עזר אפילו אלא פעם, אף זייף שלא רק לא
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