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המשוררים שד המד•
ב המבואר באולם השתררה דקה דממה

 הנוכחים 200 של מבטיהם הלבן. ביר.
 ג׳ונסון, לינדון המארח, פני בין נעו

הרסיי. (החומה) ג׳ון — הנואם פני לבין
 אמנות של בפסטיבל־זוטא אירע הדבר

 בבית הנשיא אשת ערכה אותה אמריקאית,
 ד,אפ־ אשתו ג׳ונסון, בירד״ ״ליידי הלבן.
 את לחקות ביקשה הנשיא, של רור.ת

 שהעניקה הזוהרת, קנדי ג׳אקלין קודמתה,
 אלגנטי, וסגנון אמנות של ברק הלבן לבית
עברו. בימים לחצר־מלכות במו

 נתקלה בירד ליידי של יוזמתה אולם
 בזילזול דחתה היפהפיד, ג׳אקלין בקשיים.

 יותר: גרוע לה. שנשלחה ההזמנה את גלוי
 ארצות־הברית, של המשוררים מגדולי אחד
 באופן ההזמנה את להחזיר לואל, ג׳ון

 המלחמתית מדיניותו נגד כמחאה הפגנתי,
ובסאנטו־דומינגי. בוויאט־נאם ג׳ונסון של

האח שמקבלי־ר,הזמנה מישהו קיווה אם
 המצב מן יתעלמו והופיעו, לה שנענו רים,

 הרסיי הוזמן כאשר טעה. הרי המדיני,
 מטיפ־ בקטע דווקא בחר מיצירותיו, לקרוא

צירומ ״אקרא הירושימה. התעודתי, רו
 הרב־ם האזרחים ״בשם הרסיי, הקדים ,״,ת

 הקטע התבערה.״ התפשטות נוכח המודאגים
 שלו, אחר מספר פרק הרסיי: של השני

 גרעינית פצצת מתפוצצת כיצד תיאר בו
ארצות־הברית. במערב אדירה
 פילים המשוררת ההתחלה. רק היתר, זאת

 המשוררים, בזכות שיר קראה מק־קינלי
המדי של מצפונם את להטריד שתפקידם

 שדיבר ואן־דורן, מארק המשורר נאים.
 הופעתם כי הדגיש הנוכחים, כל בשם
 הסכמה של אות מהווה אינה הלבן כבית

הנשיא. מדיניות עם
 הפסטיבל סימל כך ישראל. כסו לא

 זה ברגע ביותר הבולטת התופעה את
 למדיניות ההתנגדות תנועת בארצות־הברית:

ה בחוגי בעיקר והולכת הגוברת הנשיא,
אינטליגנציה.

 כבלתי־ הדבר נראה חודשיים לפני עוד
 חייליו את ג׳ונסון הנהי־ת כאשר אפשרי.

 העתונות אותו שיבחה בסאנטו־דומינגו,
 נידמה היה קיר. אל מקיר האמריקאית

ביש כמו האמריקאית, בדמוקראטיר, גם כי
 לשופר־תעמולה כולה העתונות הפכה ראל,

השלטון. של
 ישנה בישראל, כמו שלא באמריקה, אולם
 לה. דומה שאין עתונאי, חופש של מסורת
 האמריקאים הכתבים זאת הוכיחו תחילה

 דו״חות, הביתה שלחו הם בסאנטו־דומינגו.
 פי על פעל שהנשיא האמת: את גילו בהן

 על״ בזדון לו שסופקה כוזבת, אינפורמציה
 לציבור, משקרת שהממשלה שליחיו, ■ידי
כו נגד פועל האמריקאי חיל־הפלישה כי

דיק באי להשליט כדי הדמוקראטיה, חות
ושנוא. ימני צבאי טטור

בעק הפרשניים. באו הכתבים, בעיקבות
הסטודנ הפרופסורים, באו הפרשנים, בות
 מכל והאמנים אנשי־הרוח הביטניקים, טים,

הסוגים.
 יכול ג׳וגסון הנשיא אלמוגי. במו לא

 אלה ״לכל אלמוג■־: יוסף כמו להגיד, ה-ה
 אחת.״ למעברה מאשר קולות פחות יש

מר מדיניותו על הנמתחת הביקורת אולם
 אהוב להיות רוצה הוא הנשיא. את גיזה

 יודע הוא ממולח וכפוליטיקאי כולם. על
 גדולה ועתונאיים אנשי־רוח של השפעתם כי
ממיספרם. יותר שיעור אין עד

 של״^רוח ריאקציה מעין הוא החדש הגל
 דו־הקיום לימי לחזור שואף הוא קנדי•

 ג׳ונסון כי מאמין הוא קנדי־חרושצ׳וב. של
 נגרר הוא וכי בענייני־חוץ, דבר מבין אינו

 ימי של הקרה המלחמה חידוש לקראת
סטאלין־דאלם.

הביקורת: של נקודות־המוקד שתי
להפ מתנגד החדש הגל ויאט־נאם. ©
 בוויאט־ להכיר שיש סבור הצפון, צצת
 גישה לשלום. רציני למשא־ומתן כצד קונג

 ויין בסינאט: נציגים שני לה מצאה זו
 פולברייט, וויליאם והאמיץ, הקיצוני מורס,

והמעמיק. המכובד
ב רוצה החדש ר.גל סאנטו-דומינגו. @

הכרה תוך האמריקאית, הפלישה סול
קאמאנ-יו. של החוקית ?משלה

לחלוטין נוגד זה כל הכיצים. ראשי
המיש־ כל לפי ג׳ונסון. של מדיניותו '׳,

 הגדול הרוב מתמיכת הנשיא נהנה 'ם,
 בארי של תמיכתו זה ובכלל הציבור, של

ההמו והשבועונים העתוניס רוב גולדווטר,
הריאקציה. כוחות וכל ניים

 לאינטלקטואלים, בדם האלה הכוחות כל
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