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הזה. והמעניין החשוב בעניין לה
 נרפאה היא האחרון שבזמן משתבר

 ידיד לה ויש הזאת, ממחלת״הקאריירה
 אלא שלא־לטובת־הנאה, ידיד שהוא חדש,
בלבד. לאהבה סתם

 ב־ כושי חייל והוא ג׳ון, לו קוראים
לידי וכהוכחה האמריקאי, חיל־הנחיתה

 יחד שניהם הגיעו הם החדשה, דותם
 החמישי ביום שנערכה למסיבת־פורים,

האמריקאית. בשגרירות

ה מסיב מעניינת י3ה ה
 ה נערכה מעניינת הכי מסיבת־הפורים

 בלילה, וחצי שתיים בשעה במיקרה, שנה
 אלדד, יוסי העשיר המלונאי של בדירתו

 וחובה. באמת טובים ילדים כמו שיחקו שם
ם !שחקן ו ח ט נ לי  1צרי והיה הפסיד, ש
 אילנה של טבורה את כעונש, לנשק,

. י ר מ  עורן־הדין בעיני חן מצא לא זה ת
 ערן בשליט, שהתחרה אלישיב, ארנון
 שהופסקה גברית, סטריפיטיז הצגת בעצמו
ה על־ידי הוזעקה אשר — המשטרה על־ידי
מוסר. לא — רעש מטעמי שכנים.

מחקרמהיד
בעיר

ן כשאיטר קי כ התחת להתחתן, החליט ח
 ידידותיו כל אחת־שתיים, אחריו, מייד ני

 הת־ לשם שאברהם לאחר עכשיו, לשעבר.
 חתונות גל התחלת על לנו מודיעים חתן,

דומה.
 לשעבר, ידידתו היא בתור הראשונה

ה דנ ט, ע בי  פסנתרן עם המתחתנת ש
אחדות. בשנים ממנה הצעיר

 מה כל ולכן מפורסמת, אשד. היא עדנה
 עוד היא לכן מפורסם. הוא עושה שהיא

 להודיע הספיקה לא
להת עומדת שהיא
 פסנתרן, עם חתן
 מחקר נערך ומיד
 והתגלה בעיר, מהיר

 לא הוא שהפסנתרן
לן מאשר אחר  אי

 בן שהוא רוגוכ,
 מוזיקלית, למשפחה
 בנח מאבא, המורכבת
הפילהר בתיזמורת

ב המנגן אח מונית,
 עצמו וממנו כינור,

בפסנתר. המנגן —
ש שעדנה הסיבה

 את איש הכירו <א החדש וחתנה ביט
 שהפסנתרן היא ז•,אחרונה, השנה עד רעהו

 בלימודים: באמריקה, קמנו את בילה הצעיר
 למהנדס תחילה נשואה היתד, עדנה ואילו
הגי לאחר ראחר־כך, דרבר, יהודה כשם

הדו קשרים על לשמוזד המשיכה רושין,
הקודמים. מנשואיו בתו ועם איתו, קים

 פעם איתו. חוגגת היא בשנה פעמיים
 ביום־השנה ופעם לנשיאיהם, ביום־השנה
 נפגשת עדיין היא מזה, חוץ לגירושיהם.

 מה זמן ולפני בתן׳, עם קרובות לעתים
בראדיו. ארוכות אותת ראיינה אפילו היא

 עדנה תתפנה ז&ללו, העיסוקים כל למרות
החדש. לבודיר־ליבה להינשא כדי עכשיו

שביט עדנה

רקדו
ורקדנית

מבסו שיהיו שלי, ההורים בשביל ״זה
ה הרקדנית פז, אביבה מסבירה טים,״

 אפ״ משה לידידה, נשואיה את ,יפהפיה
, תי משו בדירה איתו גרה שהיא האיש ד

שנים. ארבע מזה תפת
 באמריקה, למד כמוה, רקדן הוא האיש

 השנים, ארבע אותן לפני ארצה הגיע
חשובים: מעשים שני מייד כאן ועשה

פז אביבה
 אביבה את והכיר שבט בת ללהקת ניכנס

פז.
 והאחרונה הראשונה ההיכרות היתר. זו
בר באפריל, בשנים תיערך החתונה שלו.
המ את שדרשה המשפחה בנוכחות בנות,
הזה. עשה

 לבנה, בשמלת־מיני לבושה תהיה הכלה
וה המחותנים יעברו מכן ולאחר רגילה,

 ארוחת־חתו־ לאכול הזוג, של אורחים'לדירה
דשנה. נר,

של בנה
הכלה

 דפי מעל לכם הודעתי שעבר בשבוע
ם זה מדור ה ר ב א ם, ש ש  הגבוה. המהנדס ל

 מבוקש לרווק בצדק שלא או בצדק הנחשב,
הח־ הארכיטקטית עם להתחתן עומד ויפה,
קוריצקי. ציונה — שמצא דשה

 זה התחתנו. באמת הם שיקרתי. לא ובכן,
 ציונה בבוקר. השכם השישי, ביום קרה

 אברהם מוזהבת, בחליפה לבושה היתח
 שנוחינן היו כולם כהה, בחליפה לבוש היה

 מאושר הכי היה הכלה של והבן וחגיגיים,
 מהחתונה, מכולם יותר והתרגש מכולם,

שלו. החדש ומהאבא
 בבוקר, מוקדם החתונה את ערכו הם
 צריכים היו הם היום למחרת שמיד משום
 והיא עסקים, שם ינהל הוא לפרס. לצאת
 שיימשך שלהג ירודהדבש את שם תבלה
שלם. שבוע

השכול הנוף
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 יצאו הם שבוע לפני לפועל. יצאו לא הצעיר דיין הזוג של חיי״האושר-והמנוחה
 ללונדון, ומספרד לספרד, מצרפת, לצרפת, מאיטליה לעבור מפונית, לשיכור כדי לרומא
ולבלות. נד!ף, לראות במסעדות, לאכול

 את להניח הספיקו לא עוד אבל — לרומא הגיעו הם בסדר. היתה ההתחלה
 סיל- עם יחד בסרט, להופיע חוזה על אסי חתם ,וכבר מכונית, ולשכור המזוודות

 עד להם יחכה והנוף בגרג', נשארה המכונית סטאמפ. וטראנס־ מנגאנו ויאנה
העבודה. את שיגמרו

במדינה
)22 מעמוד (המשך
 ),40־55ס/סו. ה׳ — ביותר הנמוך הציון את קיבלו

 — )55־65(,)? בקושי מספיק קיבלו איש 10
בטכניון. לבלתי־מספיק, השתה ציון

״בציונים ״לדפוק  את אימת הדבר !
 עוד שמעו, אשר הסטודנטים של חששותיהם

 ״לדפוק הטכניון כתנת על כחודשיים, לפני
כחוד לפני כי כדבריהם. בציונים״, אותנו
 מדרום־ ידוע, ארכיטקט בארץ ביקר שיים

המר של עבודתם את פסל אשר אפריקה,
ב בטכניון לארכיטקטורה בפאקולטד, צים

חיפה.
ארכי להזמין אז החליטו הפאקולטה אנשי

 לפאקולטה, דיקן שישמש כדי זה טקט
 בואו לקראת .1970 שנת־ר,לימודים לקראת
 ביותר קפדנית סלקציה לערוך אף החליטו

 הציונים את כך לשם הורידו התלמידים, בין
דראסטי. באופן —

 ̂ את מנספלד אלפרד הפרופסור כשהשמיע
 את בדקתם ״אתם המהומה. פרצה הציונים,

 לעברם קראו שעתיים,״ תוך הפרוייקטים כל
 נהיה שאנחנו רוצים אתם ״איך הסטודנטים,

 לעבודות מתייחסים לא אתם אם רציניים
ברצינות.״ שלנו

למנספלד, להוכיח הצליח אף אחד סטודנט
 שזכו הקודמת, השנה של פרוייקטים כי

 ביותר למפגר אפילו מגיעים אינם א׳, בציון
 הציון את השנה קיבלו אשר שבפרוייקטים

הקטלני. מספיק־בקושי,
 ליד,פך איימה השתלבה, סערת־ר,רוחות

 מיהרו ומלתיו מנספלד הפרופ׳ לתגרת־ידיים.
האולם. את לעזוב

 הפרופסור יותר, מאוחר כך, על הגיב
יח שהסטודנטים ״ברגע מנטפלד: אלפרד

המר אנחנו, נשב שלהם, הציונים על ליטו
 משעשע יהיד, וזד, ,דוכן־ר,לימודים על צים

מאוד.״
 כרמלה הבערה. מאחרי הלהבה

 הסטודנטים בין החפיסה את לנצל מיהרה
בתוכם. באירגון החלה החמישית, השנה של

ל משותף ועד־פעולד, להקים הוחלט אז
 כרמלה היתר, ושוב שנותיר,לימודים. שתי

המתסיסה. המארגנת, בחוטים, המושכת

פלדות סטודנטית
כברזל איתנה

 חן ה־ מיהי למרצי־הפאקולטה, נודע בינתיים
 מהם: אחד אמר הבערה. שמאחרי להבה

 יפה; נערה אומנם היא, פלדות ״כרמלה
לסטו היה מוטב טובה. תלמידה לא אולם

 לעמוד טוב תלמיד לוקחים היו לוא דנטים
שלהם.״ המאבק בראש

 ״נכון השבוע: כרמלה כך על הגיבה
 אני בחוץ שמש יש שאם כזאת, בחורה שאני

 לשבת במקום בשדות, פרחים לקטוף הולכת
בינ שלי העבודות אולם כתלים, ארבע בין

 תלמיד אינו ארכיטקט עצמן. הוכיחו תיים
 י לפי נקבעים שלו שהציונים עממי, בית־ספר

 האחרון השעור בזמן הצביע פעמים כמה
בחשבון.״

שתפ משלחת כרמלה אירגנד, מכן לאחר
 אליה חבריה כששבו לראשי־הפאקולטה. נה
 ר חברי- כי הסתבר, קשות: התאכזבה —

 נעי־ ,ר,מרצים פתוחה. דלת פרצו המשלחת
 הבטיחו מנספלד, הפרוס׳ ובראשם מי־הסבר,

ישנו. צורך ימצאו ואם — יבדקו ידונו, כי
הציונים. את יעלו לא אופן בשום אבל

 זה הטוב, מהיחס שהופתעו לסטודנטים,
החזית. אורך לכל ויתרו הם הספיק.

 ובעצב, ברוגז כרמלה הפליטה ״חבל,״
 פחדנים הם הזאת בארץ שהסטודנטים ״חבל

חוט־שידרה.״ וחסרי
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