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 אני מנסיוני אסטטי. לא זה ברחוב חשוף
 יותר, מסתירה שהאשה מה כי יודעת

 וק־ המלכה (ראה יותר. גדולה הסקרנות
 שקופה לחזייה אבל וכו׳) וכה סוריה,

התנגדות. לי אין רגילה חולצה עם
שע נאורה פועלת־טקסטיל •
 יראו? שכולם החזה עם השתגעת? : שוע

 אותי. יהרוג שלי החבר אותי. יהרוג אחי
אני, מה לכולם? אראה שאני פתאום מה

 אני הבליקיני, את לארץ כשהביאו גם
 על זה עם שהסתובבו מאלו אחת הייתי

הבחו את לראות צריכה היית שפת־הים•
ימותו. שהם חשבתי — שם רים

רחמים: ורדה עקרת־כית •
 בארץ האחרונה אפילו אשאר אם — לא

 לפר־ מתאים זה אולי החזה. את שתסתיר
 ? לילדים לאמא אבל — הצעירות פרות

זה? על יגידו הם מה
אביגיל כשמינית סטודנטית •

 ה־ הסכנות בדבר בכתם זהרה
 למניעת בגלולה הטמונות אפשריות

 גלולות חפיסת לכל בקרוב תצורף הריון,
 — זאת ארצות־הברית. ברחבי שתימכר
 והתרופות המזון מינהל של צו בעקבות

האמריקאי:
 המצורף המידע בי למסקנה, ״הגעתי

דרך הנלקחות הריון נגד לגלולות כיום

ל הנלולה על לדעת מליין מח הכותרת
 ההורמונים כי גם מזכירה הריון, מניעת

 חיות, בין סרטן כגורמי נתגלו, בגלולה
 בני- לגבי לכך הוכחה כל שאין למרות

אדם.
 משחק של האמריקאית למסורת בהתאם

 אחרי הגלולה — האזהרה מציינת הוגן,
— מזכירה שהיא האסונות כל רשימת

־ תימכר הגדודה
אזהרה בדווית

 ראש השבוע הכריז מספיק,״ איננו הפה,
 סינם של חקירה ועדת בפני המינהל

ארצות־הברית.
 בארצות־ תקדים ללא הינו זה צעד

 יש הגלולות שלייצרני ולמרות הברית,
 ה־ אנשי מעריכים עליו, לערער הזכות
 גם עקרונית, איתו, ישלימו שהם מינהל

מניסוחו. חלק לשנות ינסו אם
★ ★ ★

 תיזכורת לשמש נועדה אזהרה ך•
 על למעשה חוזרת והיא לצרכנית, | (

 לצרכנית מזכירה היא הרופאים, אזהרות
ה בין גבוהה דם התקרשויות סכנת כי

 הלא־ בין מאשר שש פי הוא משתמשות
 השימוש מפני מזהירה היא משתמשות.

 בקרישים הסובלות נשים על־ידי בגלולה
 לב, אסטמה, כליות, כבד, מחלות בדם,

ודיכאון. מיגרנה סוכר לחץ־דם,
את הנושאת המילה, 700 בת האזהרה

ל ובטוח יעיל אמצעי הינד. הגלולה כי
הריון. מניעת

★ ★ ★
מ הציל המינהל ראש של דו״ח ך*

 החקירה ועדת יו״ר את רבה מצוקה | ן
 שלו, הועדה דיוני כי שהואשם הסינט, של

 ניכר הלק הפחידו בציבור, שהתפרסמו
ה האמריקאיות מיליון וחצי משמונה

 אלף למאה וגרמו — בגלולה משתמשות
האחרונה. בשנה רצויים לא הריונות

 מינהל של משלחת מתכוננת הבא בשבוע
ל לצאת האמריקאי והתרופות המזון

ה מחקר תוצאות שם לבדוק אנגליה,
 מחצי פחות המכילות גלולות כי קובע

 מגלולות פחות מזיקות אסטרוגן מיליגראם
יותר. גבוהה תכולה בעלות
ה בנכונות האמריקאים ישתכנעו אם

 בארצות- הפצתן תיאסר אנגליות, מסקנות
 אסטרוגן תכולת בעלות גלולות של הברית
גבוהה.

 יוצאי־ של י המגוונת הפדאגוגית הפעילות
 ואני ויותר, יותר ומתגוונת הולכת חלצי

מגוו קצת לאחרונה נעשית שהיא מרגישה
בשבילי. מדי נת

בכלל שלו, ח׳ כיתה במרומי אריק

ה־ את לזכור גס קולוסאלי: י סלקטואל
במקום אותה לכתוב גם הנכונה, תשובה
בשורה תשובת כל להתחיל וגם הנכון,

דרישות. כמה אוהו, - ־ חדשה
גמרת/״ ,, גניחת־הקלה: נשמעה לבסוף

עצמית תוצרת פדגוגית פואמה
 ככה, יילכו תל־אביב שכל אפילו הצגה?

לא. זה אבל כן. — מיני־מיני לא. אני

גבריאלי מרים

עפרון יונה

 מוכנה אני עליונות. בספירות נמצא כבר
 למרת׳ לא גימנסיה בשמינית שאני להישבע

 אולי או היום. לומר שהוא מה במתמטיקה
 לא כבר הוא כן או כך ושכחתי? למדתי

בשבילי.
 בכיתה רוני, על לומר יכולה שאינני מה

ש במה הבנה קצת לי יש עוד שם ו׳:
מסר שרוני רק בריקרוק. מלבר — הולך

 הדיקדוק מעם את ששכחת■ לי להאמין בת
 בטוחה היא הבחינה. אחרי מ*ד שידעתי

 כן, לה. מלעזור משתמטת סתם שאני
 חדורות פער מתחיל לדעתי, תשאלו אס

 בימינו. כולם מקוננים שעליו
* ¥ ¥

ה את דנה. אצל טוב יותר קצת המצב
 כאן, מבינה. עוד אני א׳ כיתה של חומר

 לא שעדיין היחידי הדבר בעיות. לי אין
 כותבים הס אין לראות זה אליו, התרגלתי

ב בכתב, וחלק בדפוס חלק אלו בימים
 הא״ב כל את עדיין למדו לא שהם גלל

בכתב.
מח את בנאתה דנה ל' הביאה השבוע

 הראשונה הפעם זו שלה: העברית ברת
ש להם נתנה שתמורה ו ל  בבת שאלות ש

 אחת שאלה רק קיבלן הם היום עד אחת.

ליום.
 לי ונהיה — התשובות את קוראת אני

חושן:
 לכתוב ״צרין לה, הסברתי ״זנה׳לה,״

א השאלות. של הסדר לפי התשובות את
ה לשאלה ראשונה תשובה לענות אפשר

 כל להתחיל צרין וגם וליהפן. שלישית,
חדשה.״ בשורת תשובה
להשתוממותה. קץ היה לא באמת?״ ,׳מה

★ ★ ★
 הכל את ולעשות למחוק התיישבת היא

 הקמוט והמצח בחוץ הלשון ולפי מחדש,
איני מאמץ כאן שמתרחש בבירור נראה

 - שד ישבן,
ההבדל? מה

דומיה שניות כסה הסטודנטית, מכריזה
יללת־זעם: ולפתע —

תשובות השלוש כל את עניתי ״אמא,
יו לא אני שתיים. רק לי יש אבל —

השלישית.״ איפה דעת
ה את וגילינו ראשונה, לעזרה נזעקתי
ה בהמשך התחילה פשוט היא שלישית:

חדשה. בשורה במקום שנייה,
 המזהירה, בתי על ירדה אושר של הילה
 — למחוק התיישבה היא יצירה ובחדוות

 התשובות את — השלישית בפעם רק
 מחדש. הכל ולכתוב

הצליח. זה טוב, במזל הפעם,

רודנסקי עליסורדי מתידורון רות

אטף שרה

דוכרקין: לטיח חדשה עולה •
 לחשוב. מה יודעת לא באמת אני אוי,

 אני המיני את זה. על חשבתי לא באמת
 אני לארץ שבאתי מאז אוהבת. נורא

 לי שיראו אבל במיני. רק תמיד הולכת
 שכן. חושבת אני בעצם — כן החזה? את
 חושבת אני אני. גם אז — יילכו כולם אם

 יהיה לא זה אז ככה, יילכב כולם שאם
נכון? בושה, יותר
 כלום, כמו :דבשי חנה מלצרית •
 לי שאין לראות יכולה את לא? למה
 בזה, יתחילו כשרק נכון? להתבייש, במד,
לך, תדעי לתוכו. בשמחה אקפוץ אני
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 שקשה למרות שלא. חושבת אני לא, :כץ
 לאופנה להתנגד כוח לי יהיה אם לדעת

 הולכת אני הנה תתפשט. היא אם הכללית,
 שזה בגלל רק מכוערות, סבתא, בנעלי

 שהיא, מאקסי שמלת גם וקניתי באופנה,
 שזה בגלל כן גם — בעיני שיא־הכיעור

 אני אבל לדעת. באמת קשה אז באופנה.
 עם ללכת אותי תכריח לא שהאופנה מקווה
 פעם אף שאני חושבת אני גלויים. שדיים

לזה. אתרגל לא
נחמה בשמינית סטודנטית •
 זוכרת אני ברצון. אצטרף אני בטח, :לוי
 עוד כשהייתי שנים, ארבע שלוש לפני

 יכולות בנות איך הבנתי לא פספוסית,
 ישיבה כשכל מיני, עם ברחוב ללכת

 והנה הכל. את להן רואים והתכופפות
 זה שמיני חושב לא כבר אחד אף היום

 עם יהיה דבר שאותו חושבת אני משהו.
 כבר מה יש, מה יתרגלו. שקוף. חזה

ושדז ישבן בין ההבדל
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