
חטי כירסום שתייה, תוך מסוגה, מסיבות
 קלה. ושיחה בניחותא עישון פים,

 ה״פצצה.״ נפלה בו לרגע עד
 את הפר עליו, ליבו בטוב טל, אל־ קפטיין
 של חדשנית בהפגנה המקובלת השיגרה

 דד אופנת בעולם, האחרונה הזעקה מיטב
סטריק.

 אפולו
50 גן

 תמי- היו המפתיע במחזה הצופים ל ץ״*
 זה ,50 בן גבר אצל בזה, גון* דעים: מי ע*

 הצעיר־ברוחו הסבא בלתי־רגיל. דבר באמת
״צמי ללא ושרירי, חסון אתלטי, גוף הפגין
הבלונ שערו :כמוס סוד עוד וגילה גים,״

אוריגינל. טבעי, הוא די
הי־ מכולם יותר ההצגה מן שנהנתה ומי

 דמות שהיא ילדיו, ואם אשתו דווקא תה
 החברה בחוגי עצמה בזכות למדי ידועה

 אותן מידותיה, ואשר הישראלית, הגבוהה
 לא הזדמנות, בכל להפגין מהססת אינה

צעירות. נערות גם מביישות היו
 הבעל־הקפטיין של ממעשהו התלהבותה

 סיפר מעשה שלאחר עד גדולה, כה היתר.
:הנוכחים אחד

 תתפשט היא שגם הרבה חסר היה ״לא
אליו.״ ותצטרף המקום, על

 רד חזר וכאשר גברו, והעליזות הצחוק
 בבגדיו, כבר לבוש והוא החדר, אל קפטיין

 לעשות תעז ״לא :בו מתגרים ידידיו החלו
פעם.״ עוד זה את

 במקום, התפשט — תעד׳ ״לא -שמע רק
 בעירום מהירה, בריצה המיבצע, על וחזר

 הפכו המוצלחים המיבצעים שני מושלם.
לשיחת־היום.

ת מו מ תקו  ה
בעירום

 כרעם לפתע, נפלה הסטריק ופנת 4̂
 אירופה את אחריה וסחפה בהיר, ביום

בסערה. וארצות־הברית
 בהתפתחות- נוסף שלב בה רואים הכל

 אשר בעולם, הנוער של הטבעית המחאה
 באה והמסרק, הסבון נגד בהתמרדות החלה
 נגד התקוממות של שונים ביטויים לידי

 בתא־המישפט החל — מוסדות־השילטון
למיניהם. במישטרים וכלה

חוגגת. העליזות ובארצות־הברית,
בחו שני חלפו הארווארד באוניברסיטת

 נערכה בו אולם דרך מהירה בריצה רים
 במסיבות־ לבושים כשהם באנטומיה, בחינה
בלבד. ניתוח

ה שבווירג׳יניה ברייאר מיכללת נשיא
 שלו, הסטודנטים מן 50ל* ממושכות ריע

 כביום- עירומים במרוצה, פניו על שחלפו
בשפתון. שנרשמו למיספרים פרט היוולדם

 ארצות- של המהירים הכבישים אחד על
 ועשרות לפתע, התנועה נעצרה הברית
סטודנטים 533ל־ הריעו מופתעים נהגים

 הכביש על שרקדו מרילנד, מאוניברסיטת
וחווה. אדם בלבוש במעגלים,

גב 15 רצו מיסורי לאוניברסיטת סמוך
 מעו־ על-סני וחלפו עירומים צעירים רים

 עירומות נערות 25כש־ נות־הסטודנטים,
 וכל — לחלונות מעבר בהם מתבוננות

 מיסורי, של שיר־המילחמה לצלילי זאת,
 1500 בן קהל בתוך מחצצר, על-ידי שנוגן
נדהמים. צופים

סטודנ עשרות כמה יצאו בקולומביה,
 אופניים על ורכבו רצו וסטודנטיות, טים

 אוניברסיטת של הסטודנטים מרכז סביב
דרום־קרוליינה.

 <תפשט מי
טוב יותר

 נכנם דרום־קרוליינה אוניברסיטת ך•
 וביקש האוניברסיטה לספריית סטוירק ■1

העירום. הקוף הספר את
 בל, צ׳ארלם יצא פרינסטון באוניברסיטת

 בהפגנת- בכיתתו, לסגן־נשיא המועמד
 — לסטריקר ״הצביעו ובסיסמיא: סטריק

!״ירוץ ייבחר, אם
 הביאו ואילינוי ג׳ורג׳יה באוניברסיטאות

 לגבהים הסטריק אופנת את הסטודנטים
 ממטוסים, צנחו הם — עדיין ידעה שלא

 השראה נתנו בלבד, במיצנחים לבושים
השוק בישראל, לצנחגים־החופשיים גם

דומה. מיבצע לים
מעו תגובות אחריו גרר החדש השיגעון

צפוי. אנעם שהיה בפי רבות,
 טטרי־ לדון הציע מדרום־קרוליינה סנטור

 ממום- אותם ולגחש מאסר יום 90ל־ קרים
 להם שיהיה ״צריך שלהם. דות־הלימוד

המ הסנטור אמר האחרים,״ כלפי כבוד
זועזע.

 מהאוניברסיטה ברונו, מארק הסטויקר
 דולר 50ב- נקנס טנסי, מדינת של הטכנית

בכלא. סופי־שמע חמישה לבלות ונידון
בלתי-נמנעות. טרגדיות מיספר גם קרו

 בהתנגשות נהרג בעירום רוכב־אופנוע
באוקלהומה.
 כביש לחצות בנסותו נהרג רץ־עירום

בדאלאס.
 רוצים
להשתגע

 גדו- בו שהתחרות תחום ככל כמו ף
שיאים: רשימת כבר יש לה, 1

 על* שעות, חמש :ביותר הארוך הסטריק
טכסס. של בטכניון סטודנטים ידי

באו איש, 1543 :ביותר הגדול הסטריק
ג׳ורג׳יה. ניברסיטת

 בת תינוקת ביותר: הצעיר הסטריקר
 ראשון, במקום שזכתה חודשים שלושה

 במס־ יוס־המטויק בתחרות אימה, עט יחד
צ׳וסטס.

:ג׳ורג׳יה אוניברסיטת דיקן שאמר כפי
האביב.״ זיח הרי להם, ,הניחו


