
 המיועדת מרכולתה מיטב את צרפת שלחה
לילדים.
 מבובת״ילד יותר, ולא פחות לא זו, היתד,

 של תווי־פניו הקטן. האח המכונה גדולה, די
 מתקופת מלאך של פניו ־על־פי הוכנו הבובון

 שפיסל ורוצ׳יו, האמן של פרי־ידיו הרנסנס,
בפירנצה. הישן״ ״הארמון של קישוטיו את

 על־פי הוכן הקטן האח של גופו ואילו
 אבר־ בעל הוא זזביבון יותר: מציאותי דגם
 כזה. בגיל ילד של נורמאלי מין

באי כע״ם״. יוצרים ״שעשועים
 שמורים לגברים בתי־השימוש אף בה רופה,
 יותר, רופפת והבושה זקנות נשים על־ידי

שלילית. תגובה כל הבובון עורר לא
 האמריקאי־היהודי שהיבואן לאחר אבל
 ברחבי השיווק זכויות את רכש קפלן פראנק

 הגיש מישהו הצרות. החלו ארצות־הברית,
 בובה ש־מייבאים המכס לשלטונות תלונה

 המישלוח את החרים המכס פורנוגראפיה״.
לבדיקה. — קטנים אחים של הראשון
 החבילות את פתחו שהמוכסים לאחר
 מייד התירו — הבובון של בגופו והציצו

אבל מסוכן״. כ״בלתי לאמריקה כניסתו את

כהאנוי אישיים מיקלטי־רחום
אחד מטוס — אחד טיל

 — אמריקאיות ובייחוד — אמריקאיים יש
אחרת. החושבים
 העיירה מן ונצל סטפן הגברת כאשר

 — כך על שמעה אוהיו שבמדינת נורוזד
ל מכתבי־איום־והתראה כאלף שיגרה היא

 המוסר להגנת ועדה בשם מרכזיים, אישים
 אם היותה בזכות המקום. על הקימה אשר

 על־ידי להשחת •עלולים אשר ילדים לשלושה
הבובוך•

 באח הנלחמת ועדה קיימת בקליפורניה גם
 יותר עוד יסבך שה״בובון והטוענת הקטן,
קיימים״. מין ותסביכי בעיות
 בעיני במיוחד חן מצא לא העניין כל

 רבות מחאות ששיגרו הצרפתיים, היצואנים
 50כ־ של תגובתן האמריקאיים. לשלטונות

ל הוסיפה עוד אמריקאיות כל־בו חנויות
 הבו־ את הוציאו הן הצרפתים: תרעומת

 מחירם את בכך העלו המחזור מן בונים,
לירות. 120ל־ 60מ־ השחור בשוק
 היה העניין כל על כלל הצטער שלא מי
 מעלה שהשערורייה איך שראה לאחר קפלן.

 שעשועים שחברתו, הודיע המכירות, את
 בובה־ של ייצורה את שוקלת בע״ט יוצרים
שצריך. מה כל עם היא אף הקטן, לאח אחות
כמו יפריד, הקטן לאח הקטנה האחות בין

הקטן. ההבדל רק בן,
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