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הפיגג־פוגג
והייקושט

 אותם הכל, על חשבו שהם חשבו הם
 הרעיון את שהעלו ניקסון של מיועציו

הקו סין של הראשון החיוך לקראת ללכת
אמרי פינג־פונג נבחרת ולשגר מוניסטית,

 חזרה שהותז לריקושט אולם לסין. קאית
 של פרצופה על והידהד הקטן מהמחבט
ציפו. לא ודאי הם כולה, אמריקה

 ש־ ספק ״אין בסין. להשאר רוצה
 האינטלקטואלי המנהיג הוא מאו־טסה־טונג

 זו, הכרזה בדורנו.״ ביותר הגדול והמוסרי
 גרמה מבטל, לחיוך גורמת כלל שבדרך
 השמיע כי בארצות־הברית. תדהמה הפעם
האמרי הנבחרת חבר מאשר אחר לא אותה
).19( סנהיל ג׳ון קאית,
 הכנים שטנהיל הראשון הפגז זה היה לא

 מתעתד הוא כי שהצהיר לאחר למולדתו.
ש את להאריך הסיניים ממארחיו לבקש
 פירט — לצמיתות אף אולי — בסין הותו

ה נציגי בפני בהצהרה לכך הסיבה את
הבינלאומית: עיתונות

 בצורה התרשם שהוא מאז שנים שלוש זה
הקומוניס סין זו, נהדרת מארץ פנטסטית

שב התרשם לשם, הגיע כאשר עתה, טית.
 אחדותו להתפעלותו גרמה היתר בין עתיים.

 הם חוץ ״כלפי הסיני. העם של הנהדרת
 אני אבל ואחיד, אחד כגוש כולם נראים
 ארצית־הברית, אינדיבידואליסטים. שהם בטוח

קונפורמיסטית.״ חברה היא זאת, לעומת
 של נוספות פנינים בארה״ב. מחניק

לסוציולוגיה: שנייה שנה הסטודנט
 בידי הוא השלטון מנצל. מעמד אין בסין

הנ בסין. מינית אפלייה אין — העובדים
 — החרושת בבתי הגברים לצד עובדות שים

 המעודדת אווירה כל נעדרת ארצות־הברית
מ באוניברסיטאות האווירה ומחקר. יוזמה
 באר- מרשימה. בסין המשמעת — חניקה

 לילד. להרביץ פירושה משמעת צות־הברית,
לילדים.״ מרביצים לא בטוח, אני ״בסין,

 הרחוקה, מא־היו הוגן. לא מוגזם,
 שני של עורכם טנהיל, של אביו הגיב

 לא הוא בנו. דברי על מקומיים עיתונים
 טראלאלה, שבנו מפורשות במילים אמר
 הוא ״ג׳ון מכך: רחוק היה לא אולם
 ״אבל הצהיר, מצויץ,״ פינג־פונג שחקן

מש מלוא את הבין שהוא בטוח לא אני
 אינטיליגנטי, צעיר, בחור הוא דבריו. מעות

 וקוקלט דרכו, את מחפש המון, הקורא
 עיכל שהוא בטוח אינני חדשים. רעיונות

 לי נדמה שקלט. הרעיונות כל את כראוי
 צריכה היתה שם האמריקאית שהמשלחת

 אומרים שחבריה מה על יותר קצת לפקח
 כולו. העולם עיני לנוכח עומדים כשהם
ה סוכנויות מצד הוגן שזה חושב אינני

 את ולנצל בלתי־מבוגר צעיר לקחת ידיעות
 מחפשים שהם יודע אני כזו. בצורה דבריו
הגזימו.״ הם הפעם אבל סנסציות, תמיד

 ואי־הנעימות המבוכה אדמה. רעידת
 כמה ולעוד לאביו, הצעיר טנהיל שגרם

 היה לא טובים, אמריקאים מליוני עשרות
 וחבריו שטנהיל בעובדה, לפגום כדי בהן

 העשוי עולמי, אירוע של במרכזו עמדו
 המאה של ההיסטוריה מהלך את לשנות

 שיגעון התקפת סין תיתקף לא אם העשרים.
 האחרונה, התרבות מהפיכת כדוגמת נוספת,
 ובמובן לארצות־הברית, ההתקרבות ותהליך
 — ויפרח ימשיך האדם למשפחת גם מסויים

ש השינויים עוצמת את לתאר פשוט קשה
ש התחזיות כל העולמי. במערך יחולו

רצי אינן פשוט האחרון, בשבוע הושמעו
 שאין עד מסובך, כל־כך הוא התהליך ניות.

מראש. לצפותו אפשרות כל
 לטוב — עוצמתו ברור: אחד דבר רק

 אדם כל של חייו את תשנה — לרע או
הארץ. כדור פני על כיום החי

ארצות־הברית
 באהבה: מסגן־הגשיא,

בעין חץ
 ארצות־הברית, נשיא סגן אוהב כמה עד

 אין והטלוויזיה, העיתונות את אגניו, ספירו
 הוא משמע, ידועים. הדברים לפרט. צורך

״איס אותם על הדיבור את פעם לא הרחיב
 את כלל מביעים שאינם מעודנים,״ טניסים

אגניו, שהוא, — השקט הרוב של דעתו

 ביותר והמתאים הבלעדי נציגו כמובן הוא
אדמות. עלי

 בינו הלבביים היחסים להידוק נוסף צעד
עי מסיבת בעת אגניו עשה העיתונות לבין

 סי.בי.אס. הטלוויזיה תחנת אנשי עם תונאים
לח החליט כי אגניו גילה הזדמנות באותה

ול — גולף עליו האהוב הספורט מן דול
 בחץ למטרה קליעה אחר, לספורט עבור

וקשת.
 אגניו נטל החדשים, כשרונותיו להדגמת

 ובמומחיות בריכוז אותם כיוון וקשת, חץ
 של סימלה לתוך ישר — בול קלע גדולה
לרווחה. פקוחה עין — סי.בי.אס חברת

 הנוכחים בלב היה לא ברור. היה הרמז
 את הגביר רק זה שחץ הנוכחים, בלב ספק

 הנשיא, לסגן הטלוויזיה אנשי של אהבתם
 כה באורח ושנאותיו אהבותיו את המבטא

חד־משמעי.

אנגליה
 צנזורה

שקספיר על
 את לשיר כולה אנגליה שסיימה אחרי

 אני לורד שלה, הקודם לצנזור שירי־ההלל
 שנמאסה ממשרתו שהתפטר טרבליאן, טוני
 בהרבה גדולה הבנה גילה בה משרה — עליו

 נעשות — האמנות״ ״גזרני אצל הצפוי מן
חדש. צנזור פני לקבל הכנות עתה

 סרטים מפיק לשעבר מורפי, סטיפן שמו
כב חשדות מעורר הוא לטלוויזיה. תעודיים

 ביותר האירוטי ״המחזה האנגלים. בלב דים
 ״היה הלונדוני, הטייימס כותב בסרטיו,״

זקופה״. אנטנת-טלוויזיה הצגת
קגי. שן$ץ פ  למקצוע מחבריו אחד ג
ש וילדבלוד, פיטר מפיק־הטלוויזיה לשעבר,
במס בעבר מורפי עם להתנגש כבר הספיק

 כל את הזהיר המשותפת, עבודתם גרת
ש משהו מחפש תמיד ״הוא המעוניינים:

 שורת למשל, זוכר, אני להוציא. אפשר
 מורפי. של חמתו את שעוררה אחת דיאלוג

 מופרזת ששתייה לכך בנוגע משהו היה זה
 אדום, אף שינה, דברים: לשלושה גורמת

 דברים לומר שאין טען מורפי לילה. והרטבת
 שזאת שכח רק הוא בטלוויזיה. זה מסוג
 ב־ השוער של דבריו מתוך ציטטה בעצם

שקספיר. של מאקבת
 ויל־ המשיך באמת,״ אותו להפחיד ״כדי

לע מתכונן שאני פעם לו ״סיפרתי בלוד,
 16 בן נער על טלוויזיה תוכנית שות

שמ אומנת ועל ,14 בת בנערה המאוהב
 הנפ- השעון שמחוג באומרה אותם עירה

 של שערותיו הצהרים. קוץ על ניצב קני
בט שכזה פה ניבול למישמע סמרו האיש

מעו קרא שלא כנראה לעשות? מה לוויזיה.
ויוליה. רומיאו את לם

 ממתינה זו, עוקצנית קבלת־פנים אחרי
 הצנזור של בימיו שהפכה — אנגליה עתה

בשט מדנמרק, פחות לא למתירנית הקודם
היו של תגמול לפעולת — מסויימים חים
 ספק — תהי אשר פעולתו תהי אולם רש.
לאחור. הגלגל את להחזיר יצליח אם

 להתחכם? רוצה
תשלם

ש הונגרי הומוריסטן הוא מיקש ג׳ורג׳
 קישון לאפרים שם נחשב באנגליה, השתרש
ב פרם שגריר היה צריך כאשר המקומי.

 פרלמנט, חברי מספר בפני לנאום לונדון
 בדיחות כמד, לו שיספק וביקש למיקש פנה

 אורחיו את לשעשע כדי טיפוסיות, בריטיות
הכבודים.
 בשגרירות, פעמיים ביקר הסכים, מיקש

 שלם יום וישב ממנו, שנדרש מה את כתב
 פרטים לשגריר להסביר מוכן הטלפון ליד
כאלה. ויהיו במידה מובנים, לא

 לצ׳ק חיכה ומיקש עבר, הנאום תאריך
 בדרישה פנה הגיע, לא זה כאשר המיוחל.
 ״השגריר,״ הסופרים: אגודת דרך רשמית,

 שישלם, חשבוני. על ״התחכם טען, כך
בבקשה.״

 מיהר השגרירות של העיתונות קצין
 דבר של בסופו החליט ״השגריר להגיב.

מת אינו מיקש עבורו שהכין הנאום כי
 שהוא מה כל את לו נשלם אנחנו אבל אים,

דורש.״
 כנראה אין שלפרסים מוכיח שבאמת מה
הומור. חוש

קשה. לא )63 צעיר. איש )61 בדלי. שאב
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