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 עשו בהם, שלטו לחבריהם, מעל התנשאו

 שגרוע ״ומה המורה. מספרת צרות,* להם
 עדיפות החומות העיניים היו בו ביום יותר:

 העיניים בעלי מסוגלים היו לא סשום —
 של להישגיהם בלימודיהם להגיע הכחולות

השליטים.״
 לי שיש למה עצוב, נורא ״הרגשתי

ה אחד הניסוי לאחר כתב כחולות,״ עיניים
 אעשה אוכל, שאם החלטתי ״אז ילדים.
 שחורות עיניים להם שיהיו פנסים, לכולם
ודי.״

 ״כעסתי הסביר: אחר כחול־עיניים ואילו
 בית־ את שאעזוב החלטתי משוגע. כמו

 הללו המלוכלכות החומות לעיניים אם הספר,
 יש מאשר יותר הפסקה דקות חמש תמיד יש

לי.״
ה 28ל־ המורה הסבירה יומיים לאחר

ה שמטרת והתשע, השמונה בני ילדים,
 כושי מרגיש איך שיבינו — היתר, ניסוי

בארצות־הברית.
ה 1800 שבין משום התאפשר הניסוי
 אך מצוי לא רייסוויל הערייה של תושבים

אחד. כושי

העולם □כל
שגויות

וערומות
 צרפת, של הצונן האיש התחיל בו בשבוע

ב קוב־דה־מירוויל, מורים ראש־הממשלה
 מסע־ ובעוד — החברתית הרפורמה הפעלת

ב מתנהל ארצות־הברית לנשיאות הבחירות
כשתי הדומים האפסים שני בין עיקרו

 זה גם — והאמפריי ניכטון סיפות־מים,
בעולם: קרה
ם •  הוצגה ויאט־נאם, דרום ץ, ג יי ב
 מפקדת הו־לי, תי אן תר העיתונאים בפני

 שערקה הוויאט־קונג, של יחידת־מרגמות
 בת נערה היא הו־לי הכל־נשית. מיחידתה

ש ביותר הנאה וה״שבוי יפהפיה, ,18
מציגיה. כדברי לקחנו,״

 הסטודנטים הפגינו צרפת, בפאריס, •
 המשטרה, עם בחריפות התנגשו נוכחות,

בסתיו!״ ״להתראות השוטרים: לעבר צעקו
התכנ דרום־אפריקה, בקייפטאון, •

 לקבוע כדי ארצות, משמונה מנתחים סו
 שמאפשר קליני,״ ״מוות מת פאציינט מתי

 השתלת־לב למען ליבו את לקחת לרופאים
אחר. לחולה
הכיני ארצות־הברית, בניו״יורק, •

 חדר־זכוכית המטרופוליטאני המוזיאון אנשי
 שפורק עתיק, מיצרי שמיקדש שעה מיוחד,

 מי־היאור, על מסעו, את התחיל אבן־אבן,
 במתנה המיקדש את נחנה שמצריים לאחר

לאמריקה.
 ממשלתו הודתה צרפת, בפאריס, •

 דרום״ עם סחר מקיימת שהיא דה־גול של
 אוראניום שם רוכשת המוחרמת, אפריקה

 אותו וערכה, מאחר — שלה לניסויי־האטום
השקט. באוקינוס חדש ניסוי שבוע,
 ערכה ארצות־הברית, בנידיורק, •

 בוול־סטריט הפגנה קוסמה יאקוי הציירת
 נקודות־ צבוע הנאה וגופה עירומה, כשהיא

 בחורים שני צעדו שלצידה שעה נקודות,
 — נערות ושתי אחד, מתופף סמלים, עם

 כולם את צבע יאקוי מעורטלים. כולם
 בוא עד מחאה״, ״לשם בחולות בנקודות

התלבשו. — פשוט כשההיפיס המשטרה,
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