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ביש שצולם המנוח, דה־מיל ססיל סירטי

 מל־ ביקורות מטר תחת עתה, ומוצג ראל
 בתי״הקולנוע מסכי על וקטלניות, עיגות

ובלונדון. בנידיורק ביותר המפוארים
 ליצירה המוסיקה את כתב זלצר דוכי

הלזו. הנלעגת הקולנועית
ה״ לד  ישראלי מועדון־לילה הוא ״גו

 הקהל את מזהירות שמודעותיו בניו־יורק,
 :כמובן מישראלים המורכב הניריורקי,

 לבקר שלא לעצמך להרשות יכול ״אינך
גולדה.״ עם סדר־הפסח את ערוך אצלנו.

 בסרט הראשי השחקן הוא קוטלי עודד
 בניו־ 73ה־ ברחוב עתה המוצג שלי, מיכאל
חלו העיר של כשמבקרי־הקולנוע יורק,

 מוחלטת מקטילה — עליו בדיעותיהם קים
וביקורות־הלל. לשבחים ועד

 ברוק- של בקולג׳ מזמר גאון יהורם
 ביותר המפורסם ״האמן הכותרת תחת לין,

בישראל.״
 בבית־הספר מופיעה ״פוגי" להקת

 פלאטבוש, של וב...ישיבה בברוקלין התיכון
בברוקלין. היא גם

 ה- אוכלי את מבדרת עזיקרי עליזה
ו כושר״ ״גלאט הזוללים הכשר, מיטבח

 מישראל.״ ל״ציפור־השיר מקשיבים
 קיסריה, במועדון מופיע ארי כן־ פיגי
 מטרים עשרות כמה במרחק ,86ה־ ברחוב
 מתגוררות שבהם רבי-קומות בניינים משני
יש ושליחים פקידים של מישפחות מאות

המועדון. בוודאי הוקם ולמענם ראליים,
 על גם ז! שואל מי בן־ארי? פיני מיהו

 — בן־ארי ״פיני :במודעה תשובה יש כך
בבקשה. ג׳ונס.״ לתום הישראלית התשובה

 ערב- בגליון פורסמו האלה המודעות כל
 זה וכל פוסט, הניריורק של אחד שבת
לישראל. עיר־ואם בניו-יורק, קרה

חיפה אוניברסיטת
ס ״ ו פ מ ן ק ע מ ק ל 0!291ה

 לאגודת־הסטודגטים ככחידות
 מתמודדת חיכה כאוגיכדסיטת

וערכים יהודים של רשימה
 בין פעולה שיתוף על מדברים ״כולם

והכרה כבוד של בסיס על וערביים, יהודים

כרמי וענת רווה רותי קאמפוס פעילות
בלבד' בחירות לצורך לא

 נשאר הכל 1 לזה כוח יש למי אבל הדדיים,
 סטודג־ רווה, מתי טוענת דיבורים,״ בגדר
 ב־ וסעילה נשואה ,24 בת ■חיננית טית

 פוליטית למעורבות קבוצה — קמפו״ס
 יהודים של ברשימה המתמודדת וחברתית,

 הסטודנטים, לאגודת בבחירות וערבים
חיפה. באוניברסיטת אלה בימים הנערכות

 השונים בבניינים הוצבו כבר הקלפיות
 בדרך־ הם שהסטודנטים אף באוניברסיטה.

 ופוליטיקה, חברה לעיסקי אדיש -גזע כלל
ב־ כאיכפתית היפה אוניברסיטת נחשבת

המאושרים ההווים
בתלי הילטון מלון של הגדול באולס אורחיהם

 מיסעדת־היוקרה בעלי גטלן, ואמיל רותי
 300 פני את מקבלים קסבה, התל־אביבית

בנם־בכורם. של ברית־המילה לטכס אביב,

מקצצים לקטנים
עוגות אוכלים והגדולים

הקסבה. ומבאי היישוב מיקירי ורבים־רבים
 לפיי־הצה* שהחלה ברית־המילה, חגיגת

 אשף־ לפנות־ערב. רק נסתיימה ריים,
 לבעל להוכיח החליט המלון של המיטבח

 לומר מה יש לקונקורנציה -שגם המיסעדה,
ה כילו מאמציו פירות ואת החך, בתחום
ראויה־לשבח. בהתלהבות קרואים

 בני־ שערכו והמותרות הפזרנות הפגנת
 כמאורע כי עדים כאלף העידה גטלן, הזוג
 החינגה סימנה לגביהם, היה. לא עדיין הזה
 הרזות. לא אם הרעות, השנים שבע סוף את
 נוספות. סיבות כמה גם לה מצאו והם

 מסי־ על פיצוי להם שימשה היא האחת,
 מעולם ערכו לא שאותה שלהם, בת־החתונה

 לפני יום נערכה עצמה שהחתונה מפני
 :שנייה שנים. שמונה לפני ליל־הסדר,

 שם על מיכאל־משה, בישראל נקרא היור-ש
 במילחמת שנפל רותי, של היחידי אחיה

יום־הכיפורים.
 רותי עם לנישואיו שעד ,50ה־ בן ואמיל

 מיספר את מתכנן כבר עליז, פליי־בוי היה
בעיניו. חן מצא זה שניים.
 אמיל הכריז השני,״ על עובד כבר ״אני
 אשתו של טענתה ועל המעוניין, כל באוזני

 לשחקנית־ מפתיע דימיון הדומה — היפה
 להיפטר שעליה — לודן סופיה הקולנוע

ב לה שנוספו הקילוגרמים מעשרים קודם
 חן מוצאת ״את השיב: ההריון, תקופת
 כבר צריך בגילי מזה, וחוץ ככה, גם בעיני

להזדרז.״
 לא כבר הוא אולי שניים למיספר אבל
 שכזה, בפאר הקיצוץ את לחגוג יצטרך
 החגיגה כוכב שהיה אחד, שמיספר למרות

היה הוא בה. השתתף לא כלל הגדולה,

 גם שהוא תינוק נולד יום ככל א ף
 של הפוטנציאלי בעליה וגם בן־בכור, /

 התל- הקסבה כמו ומפורסמת יקרה מיסעדה
אביבית.

 שנות־נישו־ -שמונה אחרי נולד, וכשהוא
 ה־ הוריו ידעו חודשי־הריון, ושמונה אין

ל גטלן, ואמיל רותי מתפוצצים־מאושר,
 הם בחלקם. שנפלה הזכות את העריך

 לאוויר שיצא הטרי, שיורש־העצר החליטו
 ובצרי- קילוגרמים ארבעה במישקל העולם

 ברית־מילה למסיבת ראוי בריאות, חות
ש ביותר המפוארות החתונות שכל כזו,

לעומתה. מבושה יחווירו אי-פעם נערכו
ו בידידים המשופע הקסבה, יבעל אמיל,
 למלאכה. וניגש שרווליו הפשיל בממון׳

 מועדון- את טכס־החיתוך, לצורך שכר, הוא
 התל־אביבי, חילטון במלון אוהדים הלילה
 של -השף את מיבצע־ההאכלה על הפקיד
ה רשימת־המוזמנים את והרכיב המלון,

 זהו ״כי בחילטון? דווקא ולמה נבחרת.
 במקום אותו לערוך היה וצריך דתי, טכס

 ראוייה־ באדיקות אמיל, הסביר כשר,״
לשבח.
 המפוארת למסיבת-הקוקטייל הוזמנו וכך
 שמתוכם מובחרים, ידידינדלקוחות במאה

 שר־ בלטו ביניהם שלוש־מאות. הופיעו
 בהברת שהגיע דיין, משה הביטחון־לשעבר

 (״אברשה״) אברהם והאלוף יעל, בתו
ומשום אמיל -של הטוב ידידו -שהוא טמיר,

 מלאפיין רחוקים שהיו — הקיצוצים בעניין גם נפקד לא אך בסנדקות. גם נתכבד כך
לכבודו. שנערך מה את אחרים בכירים קציגי־צה״ל של מקומם

 בוית־המילה בטנם הבכור, בנו את בידיו מחזיק גטלן אמילהקסבה נסיו
הנובו־ אצולת כל השתתפה בו הילטון, במלון שנערך שלו

ל״י. רבבות כמה :החינגה מחיר דיין. משה לשעבר, שר־הביטחון ביניהם הישראלית, ריש

 בארץ, גבוהה להשכלה המוסדות בין יותר.
 ביותר האיכפתית הרשימה היא קמפו״ס

נלח האחרות הרשימות כל ״עובדה, בה.
 עלי בגאווה אומר נגדנו,״ במשותף מות

 והוא -מיזרחנות הלומד ,28ה־ בן הנדאווי
הרשימה. מראשי

 הזינוק. קו על הכן עומדים הפעילים
 לא־ בבחירות מתמודדות לקמ-פו״ס נוסף

בע רשימות ארבע עוד גודת־הסטודנטים
 של רשימת־יחיד ועוד מיפלגתי, גב לות

ב האחרונים בימים הסובב משוגע־לדבר,
 בבגד־קרטון עטוף כשהוא הקמפוס רחבי
שלו. מצע־הבחירות תמצית ועליו

 היא מעש יוזודי־ערכי. הפנינג
 רשימה !היא צוותא המערך; של רשימה

 התומכים חברי־קיבוצים, סטודנטים •של
 כיום השולטת הרשימה היא סלע במפ״ם;

 תומכי הם וחבריה באגודת-הסטודנטים,
 סטודנטים של רשימה היא איל ;הליכוד
 להקים במגמה המיפל-גות משלוש שפרשו

 סטו־ בבעיות שיעסוק על־מיפלגתי, גוף
 ביל־ באוניברסיטה והקשורות דנטיאליות

 מעיין אבנר של היא ורשימת־היחיד בד,
 הקורא סוציאלית לעבודה סטודנט המזוקן,
 לו קוראים ואחרים יח״ד, רשימת לעצמו

דון־קישוט.
 הרשימות משאר קמפו״ס את המייחד

 ממועמדותיה: כרמי, ענת לדיברי הוא,
 המאורגנים סטודנטים, שאנו ״העובדה

 מסויימת. חברתית במיסגרת רב זמן כבר
 לצורך התארגנויות הן הרשימות שאר

בילבד.״ הבחירות
 מזוקן ערבי סטודנט עסאם, מחול מוסיף

 לתוצאות ביחס והאופטימי כלכלה, הלומד
 הקבוצה ,״אנחנו רשימתו: לגבי הבחירות
 ניתן כי להוכיח, שהצליחה בארץ הראשונה

פולי מעורבות עם חברתיים, חיים לקיים
 הסטודנטים יחד.״ וערבים יהודים של טית,

 מלוכדת חזית יצרו האחרות הרשימות מן
 הסיבות את מסתירים ואינם קמפו״ס, נגד

לכד.
 בינינו שהמילחמות חוששים ״אנחנו

 אזמר קנופו״ס,״ של כוחה לעליית יביאו
 צוותא ׳מעש, אנשי מעש, מפעילי אחד
 למעשה היא קמ&ו״ס כי טוענים, וסלע

 רק״ח אנשי עומדים שמאחריה רשימה
 ״למען ערביים. סטודנטים עם יחד ומצפן,
 מדי יותר שיישבו רוצים איננו האמת

אומרים. הם באגודה,״ ערביים
 הרשימה היא קמפו״ס עלינו. סמוך

 גם־יחד. וערבים יהודים שבה היחידה
ש -הוא הפיקנטי והפרט שווה, מיספרם
 ערבייה, סטודנטית גם מופיעה ברשימה

סוצ עבודה הלומדת בסמדרימנוק, רנה
יאלית.
 בכל מו5ו עצמו את המכבד מוסד כל כמו

 חיפה באוניברסיטת גם חוששים מיפלגה,
 הרשימות נציגי הגב. מאחרי מתככים
 על לשמוע, המעוניין לכל לספר, מוכנים

 היריבות הרשימות של הזדוניות כוונותיהן
 נערכים ותומכיהם המועמדים קולות. לזייף

האדישים. הסטודנטים על למיתקפה
 גוף להוות יכולים בארץ ״,הסטודנטים

״וב רווה, רותי טוענת ומשפיע,״ גדול
ש אפילו מאיתינו, ללמוד אפשר כנסת
 כמו יחד לחיות איך צעירים, אנחנו

חברים.״
באוני הבחירות דו־קיום? יהיה
 התוצאות יומיים. יימשכו חיפה ברסיטת
 תתכנס ואז נוספים, יומיים לאחר ייקבעו
 הכנסת מעין שהיא הסטודנטים, מועצת

 מצומצמת, בוועדה תבחר הקמפוס, של
 בשנה הסטודנטים ■ממשלת שתהיה האגודה,
הקרובה.

 אינם האקדמי הסגל ואנשי המרצים
ה ״כל בקמפו״ס. תמיכתם את מסתירים
הפו שייכותן את מסתירות אינן רשימות

 מממנות שגם שונות, למיפלנות ליטית
 שוינה, קטפו״ס שלהן. מערכת־הבחירות את

 המדינה לכל טובה דוגמה נותנת והיא
בחיפה. -מרצה אמר הזאת,״

דו-קיום, ״יהיה :כולם שואלים עכשיו
?״ יהיה לא או
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