בעולם
קנדה!
ראש הממשלה —
אמר או לא אמר
״לן תזד
פאק־אוף* — האם השמיע ראש ממשלת
קנדה ,פייר טרודו ,קללה חד־משמעית זו
בבית־הנבחרים באוטבה — או שהיה זה
רק פרי דמיונם של מאזיניו?
לדברי אחדים מחברי האופוזיציה — הש
מיע גם השמיע .״מר טרודו השתמש ב
ביטוי בן שני מילים ,שהראשונה התחילה
בם והשנייה באו,״ הסביר באיסטניסטיות
אחד הצירים השמרניים .לדבריו ,היה זה
כאשר ציר אופוזיציה אחר ניסה לשאול
שאילתה .יתרה מזו ,התקרית ,שגרמה ל
סערה בין כותלי הבית ,היתר ,כבר ,לדברי
הציר׳ השנייה בשבועיים האחרונים.
רק תנובות כת .בעוד שצופים ביצי
עים יכלו רק להעיד ,מהמרחק בו נמצאו ,כי
ראש ממשלת קנדה הניע את שפתיו וידיו,
הרי שצירי אופוזיציה רבים טענו כי שמעו
גם את המילים המפורשות .ואילו ראש ה
ממשלה עצמו קבע  :״הנעתי את שפתי ו
ידי בתנועת בוז וקוצר־רוח,״ אמר לעיתונ
אים שששו על הששון. .אבל לא הוצאתי
הגה מסי .אם הבחורים האלו רוצים להת
חיל לעסוק בקריאת תנועות־פה ,זו הבע־
ייה שלהם• לדעתי ,הם רגישים מדי.״

ארצות־הברית
אגרפיה ,פורנוגרפיה
והנשיא גיכטון
סגן נשיא ארצות־הברית ,ספירו אגניו —
שהתפרסם בין היתר כאשר התקיף בשצף־
קצף את העיתונות האמריקאית המעזה לא
להסכים מדי פעם למדיניות הבית הלבן —
החליט לאחרונה להוציא לאור את נאומיו
השונים על נושאים שונים ומגוונים .כמו
הליברלים ,האינדיאנים ,מוסיקת־קצב ,אנר
כיה ,פורנוגרפיה — והנשיא ניכסון.
עד כאן ,הכל טוב ויפה .מה שמשונה
בכל העניין ,הוא בחירת ההוצאה־לאור ,אשר
תפרסם את הנאומים .שם ההוצאה  :אודו־
בון והיא שייכת לאדם בשם ראדלי מצגר.
למי שהשם אינו אומר הרבה  :זהו אחד
מספקי הפורנוגרפיה העיקריים בארצות־
הברית ,הן בכתב והן על בד הקולנוע .בין
יצירות המופת של מצגר  :הסרט תרזה
ואיזבל.
מה המשותף בין מצגר ואגניו אין איש
יודע .אבל בינתיים הם כבר זכו בתואר
״הזוג המוזר של השנה.״
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הקוף זבח
^
בתחרות הציורים
חבר השופטים שזיכו את ציוריו של
ג׳יימס אורנג בפרס הראשון בתערוכת ה
ציורים לילדים ,שנערכה בהאצ׳יסון ,קנזס,
נדהמו לשמוע שהזוכה לא היה אלא ג׳קר־
טה ג׳ים — קוף בן חמש .מגזע .אוראיג־
אוטאן ,המתגורר בגן־החיות של טופקה.
הם גם לא יכלו לעשות הרבה בקשר ל
כף  :התחרות היתר ,פתוחה לילדים בגילים
ארבע עד  ,18ומעולם לא נאמר כי המדובר
רק בילדי אנוש.
טועם את הצבע .הציורים שויכו את
הקוף בפרס היו רכבת מטוקיו וטורנאדו.
״ניתן לומר שג׳ים מצייר בסיגנון אימ
פרסיוניסטי מודרני,״ הסביר מנהל גן־החיות
לעיתונאים ,״בלוויית גוון פרימיטיבי .הוא
נוהג ,בדרך כלל ,לצייר בידיו ורגליו ,כש
לפני כן הוא טועם את הצבעים.״
מנהל גן־החיות התייחס לכל העניין ב
רצינות גמורה .״ג׳ים מצייר מתוך דחף
ברור של יצירה אמנותית,״ קבע ללא חיוך.
״הוא מצייר ביוזמתו שלו ,ואנו לא מפתים
אותו באוכל או דברים מושכים אחרים.״
עתה ,מתכוון המנהל בעל היוזמה לנסות
למכור גם את ציוריו האחרים של ג׳ים.
המטרה  :לאסוף  5,000דולר׳ על־מנת לר
כוש לג׳ים בודזוג.
* ״לך תזד  " , . . .בעברית צחה.
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