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חעונה 5ש והמצחיקה הצעירה הדינמית ההצגה
 העם״ ״בית השרון הוד
8 30ב־ 12.4 ד׳ יום

 ״גליל״ נהריה
 9.00ב־ 13.4 ה׳ יום
9.00ב־ 14.4 ו׳ יום

 הרופא״ ״בית תל־אביב
8.30ב־ 15.4 מוצ״ש

 16.4 א׳ יום — צה״ל
 הרופא״ ״בית תל־אביב

 8.30ב־ 17.4 ב׳ יום
 8.30ב־ 18.4 ג׳ יום

 ״קסם״ רמח־גן
 8.30ב־ 19.4 ד׳ יום

שערותייך יופי למען21.4 ו׳ יום ״ביתנו״ חיפה

בשלם
)32 מעמוד (המשך
 אלא עצמה למשפחה רק לא אידיאל הקטנה

 במסע לפתוח הציע כך לשם לחברה. גם
האוכלוסיה. גידול לבקרת נמרץ

 בחינוך יתחיל רב־שלבי, יהיה זה מסע
 נר״ לחלוקה ידאג בבית־הספר, כולל מיני
קי ליברליזציה ויזרז אמצעי־מניעד. של חבת

המלאכותית. ההפלה חוקי של צונית
 ברצי־ מתיחס הוא כמר. עד להוכיח כדי

 דגביל שהוא דיי פרופסור גילה לבעיית גות
 גם חייבים לדעתו ילדים. לשני עצמו את

 ב־ ללכת אחרים ורופאים ציבוריים אישים
ל החלטתם על בפומבי להודיע עיקבותיו,

בלבד. ילדים לשני משפחתם את הגביל

המועצות ברית
המקודד הבית
ה הנסיך לעצמו בנה שעברה המאה בסוף
 במרכז מפוארת חווילה צ׳רמיסוב קווקזי

נוד מהרה עד .28 קטשלוב ברחוב מוסקבה,

יגורה כלש
טפלות אמונות בלי

 נפל אוהב־הנשים הנסיך החווילה. ייתמר,
בדו־קרב.

 סדיניט־ הסוכר תעשיין היה אחריו הבא
 הוחרם, ורכושו המהפכה, פרצה כאשר קוב.
התאבד. הוא

 ותיקיה מוסקבאים וטכי?ןה. הריגה
 קללה. רובצת הבית על כי להאמין החלו

 הבא. בסיבוב שקרה מה על התפלאו לא הם
כא לבית־יתומים. הבית היד, המהפכה אחרי

 להקים הראשון המחזור בוגרי נשלחו שר
 העשרים," שנות של בסיביר לדוגמה, קולחוז
 אח וטבחו בנדיטים בדרך עליהם התנפלו

כולם.
ה מפקד יאגודה, גנריך היה הבא הדייר
ה הטיהורים בעת להורג שהוצא בולשת,
 הפרטי הנהג השלושים. שנות של גדולים

הת הקרקע, בקומת לישון רגיל שהיה שלו,
מוס נהר מגשרי אחד על מכוניתו עם חלק
וטבע. קבה

הא לא הבא המשתכן ונפילה. דריסה
 משטרת־ ראש זה היה טפלות. באמונות מין

 שום לו קרה לא ברייה. לברנטי הבטחון
 הראשונות מגוריו שנות 14 במשך רע דבר

 יורשי אותו לקחו 15ה־ בשנה רק בבית.
להורג. אותו והוציאו סטאלין
 מדי. ארוכה קורבנות רשימת היתר, זאת

ב להתגורר מוכן היה לא כבר רוסי שום
חווילה.

 במוסקבה, תוניסיה של החדש השגריר
 אדם היה הוא רוסי. היה לא בוזירי, נג׳יב

 הוא טפלות. באמונות האמין לא מתקדם,
הנאה. החווילה את שכר
 נחת מאד שבע הוא שעבר השבוע סוף עד

ה למודת נדרס שאז רק המרווח. הבית מן
 בן ובנו צ׳אודם, צ׳אדלי התוניסי, קונסול

 ערפה, אחמד השגרירות, יועץ של השנתיים
ומת. — אביו בדירת חדר מחלון נפל

הארץ כדור
 בשסוק- חופש. לא חופשה, •

 כי בתי־הסוהר שירות הודיע שבדיה, הולם,
 כ״כלא־ הרידאלן הצפוני בית־הכלא את ייחד

 שלהם חופשת־הקיץ את יבלו בו קייטנה״,
 ארובות, מאסר לתקופות שנידונו אסירים
ה בית־המשפט של לפסק־הדין בהתאם

 זכות שבדי ״לכל כי שקבע העליון שבדי
 ב־ האסירים כולל שנתית, לחופשה חוקית

בתי־הסוהר״.

1546 הזה העולם


