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צעיר ומראה
מה זהו שים במטרה אשה. כל של חלו מך, להג  חלו

ת פיתחו ה מעבדו טיק ת הקוסמ  0.9*. של הסבעוני
שה הטיפוח סידרת את 0*.ו5אוד החד מר ,0 שו  על ה
ת ומונע נעורים פני טו מ תק עת. בטרם ה

שירים ת התכ סדר ץ ב ט אס תר בין נגבילים קול  הי
 המאזנים ואלסטין קולגן

ת את מ ת ר חו ל  בעור ה
ת ומעכבים  תהליך א

ת, מטו תק  על מגינים הה
ת מפני העור שו  התיב

הר ואבדן  הטבעי. הזו
ת. לו מקנים ת רכו  רעננו

נעורים. וחן
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!המילה אח לו שכור ל
 מתל״עדשים הנגר של פיו

נאגוטים. מפיק
 ועדת־החקירה, איתו עשתה חסד

 מתפקידו. מייד להדיחו ציוותה ולא
 פרם, כאל לעניין מתייחם הוא אך

 את ומשמיע הארץ ברחבי משוטט
 דיומה, בענייני הדקות הבחנותיו

 רענן. עץ כל ותחת גיבעה כל על
הער ילדי את מחנך הוא אחד יום
 חלילה) — שלו ילדיו את (לא בים

 הוא אחר יום נאבוטים, בעזרת
 שנחטפו יהודיים ילדים דם מגלה

 מגנה הוא אחר־כך גויים, על-ידי
 מיל- ומכריז העויין העולם את

מתיישר שאינו מי כל על חמה

 קיצבוד־ לזה קוראים : אלף תינוק
 ילד בל לאומי. ביטוח של ילדים
 זה את מביא במישפחה רביעי

שלו. להורים
 במי- רביעי אני גם :בית תינוק
 לא שלי אבא למה אז שפחה,
ז מקבל

 לא בטח שלך אבא :אלף תינוק
בצבא. שירת

ת: תינוק  לקחו לא נכון. כן, בי
 אבא את גם אבל רגע... רגע אותו.
לקחו! לא שלך

 _ הוא נכון. ...אה, :אלף תינוק
 אבא כי בטח זה אז לישיבה. הלך
 למינד בבחירות הצביע לא שלך
 ובן- אבו־חצירא אהרון של לגה
רובין. ציון

כלתי־זכאי ותינוק זכאי תינוק
יהודיים ילדים קיצבות

רובין גזעני סגן־שר
לתינוק תינוק בין הפליה

 וכל — גוש־אמונים של הקו לפי
במדים. בעודו זאת

 שוועדות־החקירה כדאי להבא,
בעו שימוש ישקלו ובתי-המישפט

 של פיהם סתימת :חדש מסוג נש
פושעים.

סבא כפר ערן, ציפי

העג־־ן כל

כאילו - רל, וה
בעגלות• תינוקות שיח

טיול:
 לאבא מביא אני :אלף תינוק

 שהתעייף אחרי ברכה. הרבה שלי
 יקבל הוא שלי, האחים שלושת עם

לחודש. שקלים 820 עוד בזכותי
ן פיתאום מה : בית תינוק

 לא שלך אבא גם :בית תינוק
בעדם! הצביע

 בכלל אתה תגיד, אלף: תינוק
ל יהודי

ת: תינוק  הרבה ערבי, אני בי
פה. דורות

ה זה ן רואה אתה :אלף תינוק
 לאבא לא לך. פגיע לא עניין!

 העניין כל שלך! לסבא ולא שלד
 ליוצאי ילדים קיצבות של הזה
 — אמת על כאילו, רק זה צבא

ליהודים! קיצבות זה
העוללים: מפי רשמה
תל-אביב רוזן, רעית

 של המלוכלד התרגיל בעיקבות
 השר סגן של ביוזמתם הממשלה,

 ם־ וחבריו רובין בן־ציון הגזעני
 ל־ המדיני ש״היועץ מוזר תמ״י,

 לא עוד סדן, חיים שר־הבריאות,״
)26 בעמוד (המשך


