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 שטיין יופר מאת תמליל
 שלום־עליכם ספרי על־פי

כול, ג׳רי מוסיקה:
 הארניק שלדון :פזמונים

 אלמגור דן :תרגום
:בישראל בימוי

קכצ׳ניל, אמנון אלטמן׳ ריצ׳ארד
אכוט תום הכוריאוגרפיה: על פיקוח

והכוריאוגרפית הבימוי יצירת |
ם ג* | ו ר ס י נ י ב ו ר

 אהרונסון בורים תפאורה:
 רוזנטאל ג׳ין :תאורה

 נרציאני יצחל, :מוסיקלי וניהול נצוח
 וול,ר דון תזמור:

 שנל אניה תלבושות:
 וולכרג בטי לרקודים: המוסיקה תזמור

מיצ׳ל רות :ההצגה ניהול הכנת

נמשבת הכרטיסים מכירת

״אלהמברה״ אולם בכורה הצגות
 לצה׳׳ל הצגה 8.30 1.6 ,ג יום

 העובדת להתישבות הצגה 8.30 2.6 ,ד יום

לסטודנטים הצגה 8.30 3.6 ,ה יום

:הרחב לקהל הצגות
 9.45וב־ 6.30 הצגות 2 6.6 א׳ יום החג, מוצאי

 8.30ב־ ערב כל ההצגות יתר
 4.30ב־ מנחה הצגת ד׳ בימי
9.45וב־ 6.30ב־ הצגות 2 במוצ״ש
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)5 מעמוד (המשך
 זולתו. של הצבאיים השופטים על

★ ★ ★
 חוקי פי על למוות, נידון כהן לי

למרגלים. עונש־מוזת המועידים סוריה,
ש היחיד או הראשון האדם אינו אלי
בסוריה. להורג הוצא

 הצבא מראשי כמה להורג הוצאו לפניו
 לגמאל נאמנות היתד, אשמתם שכל הסורי,

 האיחוד את להחזיר ונסיון עבד־אל־נאצר
ל הוצאו מכבר לא לקדמותו. המצרי־סורי

ועוזריו. אמריקאי מרגל הורג
 הדכדט• המישטר היה יכול איד

ש אחרי ״ציוני", מרגל לחון קאי
 ערכיים פטריוטים להורג הוציא

אחרות? מדינות של ומרגלים
 להביע היא וחובתנו זכותנו זאת, בכל
עזנש־מוות. מהפעלת עמוקה סלידה
 לעונש־המוות מתנגדים אנו כי

 רצה. בו רואים אנו שכזה. בתור
 במעט זה שעונש כף על גאים אנו

 על ניאבק ואנו במדינתנו, ובוטל
בליל. שיבוטל בך

 הזדעזעותו את לתפוס לי קשה זאת בכל
זה.' במיקוד, שלנו משרד־החוץ של המיוחדת

ארץ שבשום היא ״עובדה אומר: הוא

׳ ־

ת זר אזרח להורג מוציאים אין נאורה תו בעי
 ריגול.״ באשמת שלום
 אזרח לבין זר אזרח בין ההבדל מה

מקומי?
 את להורג הוציאו האמריקאים

 בימי ריגול באשמת הרוזנכרגים
שלום.

 משרד־ הצטרף לא לי, שזכור כמה עד
 והמוסדות האישים לאלפי הישראלי החוץ

כך. על שמחו בעולם
כל פושעים להורג מוציאים הסובייטים

 על ורק אך מוחה ישראל ממשלת כליים.
יהודים. הם הנידונים מן שחלק כך

 ברברית היא הוצאה־להורג בל
 ככרית־המוע־ כארצות־הכרית, -

בסוריה. וגם צות
ל גם — המתה לכל שמתנגד מי ורק
 המוסרית הזכות לו יש — מסתננים המתת
כהן. אלי המתת על למחות

★  ★  ★
 ה־ בראש הפוך: דבר קורה הנה ך

 אותם דווקא עומדים בישראל מוחים
 מחדש להנהיג שנים מזה המתחננים האנשים

בישראל. עונש־המוות את

בירושלים: לפקידות קורם
 — המקצועות. לכל שנתית כיתה

ה ב י ת ה כ נ ו כ מ ! — ב ש ד ו  ח
 אנגלית, קצרנות, קורספוגדנציה,

, ביה״ס !פנקסנות ״ ד י ק פ ה ״  
.18 בצלאל פורמן, י.

ה ס ק מי ס קו ה :
עאשה. אידיאלי מודרני, מקצוע

ה ק טי מ ס קו - ב
מקום. ובכל עת בכל לעבוד את יכולה

ע ;רצונך עתיד, בעל במקצו
ס רווחים? מכני

 לקוסמטיקה הידוע והסלון הספר לבית מיד הרשמי
.222773 טל. 52 יהודה בן תל-אביב,

 חדשים קורסים נפתחים הקרובים בימים
ספורים. המקומות והחליטי. מהרי

 לישון יבולים שאינם אנשים
 שיוקמו עד בלילות שנת־ישרים

 ובפאות■ עמודי־תלייה בישראל
ותאי־גאזים. וכני־עריפה חשמל

 דוקטור של מאמרים עשרות כמה קראתי
ת, ידיעות עורך רוזנבלום, הרצל  אחרונו
 ערבים, נגד — בישראל עונש־המוות למען

 פושעי־מין, נגד מרגלים, נגד יהודים, נגד
שיזדמן. מי כל נגד רוצחים, נגד

מ המתרגש רוזנבלום בדוקטור אין אך
 הוא וכך כהן. אלי של להורג הוצאתו

האופייני: המלבב בסגנונו כותב,
 מושב־סתר היה זה משפט. היה לא ״זה

 ב־ שהתוועדו פראיים, אוכלי־אדם קומץ של
הס אחד  קורבנם בשר את לטרוף מסרתפי

.בחשאי . שגמרו . תו וכ תנו הם, אי  משהו נ
עמך/ ממנו  הרציחה יצרי את גם לספק ל,

. ו ל , כהן אלי ניתלה וכך ש ת י ב מ ו  פ
 רבבות לעיני דמשק, של המרכזית בכיכר

 את ההולם חזיון — מוסלמים צמאי־דס
פראיותם.

הי ״אכן, רה׳ זו הגבו ה של המפורסמת ,
. הזאת האצילה הערבית אומה .  האמת .

 בשר־אדם אכילת ג׳ונגליס, שסביבנו היא
״בפרהסיא . . .

 לנו ״אסור הנכבד: הדוקטור של והסיכום
ל.״ ג נ ו ג׳ ב בליברליזם לשחק

להת צריבים אנחנו נם בלומר:
מר בכיכרות אנשים לתלות חיל

כזיות.
ה את לתפוס מתקשה כשלעצמי, אני,
 צמאי־דם לבין מוסלמים צמאי־דם בין הבדל

 אותם לבין בדמשק אוכלי־אדם בין יהודיים,
 שזב־ בין בתל־אביב, אדם לאכול המבקשים

 את להפוך המבקשים לבין זר ג׳ונגל ני
לג׳ונגל. ישראל
שווה. סלידה מעוררים אלה גם אלה

לאלה. עוזרים אלה מזה: גרוע
 ה־ את במרחב המייצגים סוריה, שליטי

ה הם לישראל, ביותר הקיצונית שינאה
ולדומיו. רוזנבלום לדוקטור חומר מספקים

1446 הזה העולם


