יגובה

06.00

אלכסנדר פופוב
עובד ביערות ילגי•
כה ,בהדליה הסו
בייטית ,על גבול
פינלנד .קרליה היא
ארץ יערות ,המש
תרעים על שטח
של  100מיליון
ק ״מ מרובע >פי
 8000משטח יש
ראל( .העצים מה
ווים יסוד לתעשיה
בהדליה .חומר גל
מי לתעשיות הניר
ותעשיות הכתים
המוכנים  -המייצ
רות ,כבל שנה,
מספי• בתים מספיר,
להרמת עיר שדמה
הדשה .אלכסנדר
פדפוב עובד מעלות
השחר עד שקיעת
החמה .בחור!?
שעות מעטות בל
בד ,ב ק י ץ עשר
שעות או יותר.
הוא גר בצריף כד
שני חדרים ,ופעיל
בחוגים ההכרתיים
ובמקהלה שככפרו.

בערכות רוסיה המערבית מכוסות-השלג  -השעה היא שעת היציאה לעכודה,
בבית-חולים ליולדות ,אי-שם בישראל,
לפנות בוקר .רק צעדיו העצבניים של האב
הבל שנת ישרים .האמהות ,התינוקות ,הו
בקדן הרחוב ,עודם ערים .הם והעולם הרהו
בל ארץ מקבלת את פני השמש כשעה
לפנות בוקר ,כניו-יורק רק מתחיל הערב,
הארץ עוסקים האנשים  -איש איש לפי צר
הישראלי אינו רואה אותם ,כי הם רחוקים ו׳
ואולי גם ירצה לראותם מקרוב ,לא מעל דפי
יציאה( לצאת לסייר על פני העולם  -פנים,

־יורק 19.00
כאמריקה אירעו
עד עתה שתי מה
המהפכה
פכות :
נגד אנגליה כשנת
 1778ומהפכת הט
לביזיה .מאז הצלי
חה הטכניקה ל
הפנים קולנוע לכל
בית אמריקאי ,מע
דיפים התושכ-ם
לכלות כביתם .כ
מקום לצאת לקול
נוע או לקברט,
אחרי ארוחת הע
רב ,מתישב אזרח
ניו-יורק ליד מכ
הטלביזיה.
שיר
מצעד מסחרר של
קומיקאים ,זמרים,
תזמורות ,להקות
דרמטיות עוכר עד
פני המסד הקטן.
כל משפחה ,שאץ
לה מכשיר טלויזיה
וזוהי בושה גדולה
 הולכת אל השכןהמאושר ,הקרוב
כיותר .לחזות גם
היא בעולם הרחב,
שהוכנס לארגז קטן
לנוחיות האזרח ה
אמריקאי הממוצע.

חייו

בערי החוף המזרחי של אמריקה  -ככר נגמרה העבודה ופני התושבים לכילויים.

09.00

מאז נכנעו היפ
נים כשנת ,1045
הפבה טוקיו מושב
המפקדה האמריק
אית כמזרח הר
חוק .הכנינים הג
דולים כיותר נלק
חו ע ׳׳י קצ*ני המ
טה ; היפנים ,מנו
מסים ומעמידי פ
נים מטכעם ,נתנו
לחיילים האמריק
אים את ההרגשה,
שהם אדונים מוח
לטים כיפאן ,שהכל
שייףלהם .ה ג י י 
ש ות היפניות ,מ
עין פרוצות עדינות
עזכו
•מכובדות,
את מנהגיהן הש
קטים ,ובמקום זה
ומדו את הריקודים
הן
■:אמריקאים.
ומדו לדבר אנגלית.
׳האמריקאים ,הח
ים כתנאי מותרות
׳נוחיות אקזוט*ות,
ומדו מעט יפאנית
 כדי ליצור גשר•הכנה הדדית עם
זיפניות החינניות.

'<.׳־:::••.

המהונג הוא כפר בינוני בקוריאה .או ליתר דיוק ,המהונג היה בפר
ר .ח ך111,-
י '*יי׳ '"־י -בינוני בקוריאה ,עד אשר הפכו אותו אלפי טונות של פלדה וחוטר נפץ אוסף
של עריסות זבל והריסות .כשעה שחיילי עורף אמריקאים רוקדים בבתי
09 00
י**יי*כ י־טיריו מכיס אוירונים אמריקאים כשמי קוריאה ,מטילים את
י*״!* ,.״
ממלזני־־המיית שככטניהם .לפני שלושה חודשים היה הכפר כידי האמרי
קאים• אחרי טיהור אנטי קומוניסטי נשארו בו רק קוריאנים ״טובים״ .כאשר
נכבש כידי הסינים ,שוב טוהרה האוכלוסיה ,ורק הקוריאנים ״הטובים״
כאמת נשארו .עתה מחכה המהונג לכיבוש אמריקאי שני ,לטיהור שלישי.

פריז
01.00

האדומים ,המסמנים את בתי הבושת ו■
של תיירים מכל קצוות העולם ,הבאי►
המשאירים מיליונים של דולרים .ברוכי!
כקכרט זה לא הצליחו השמפן .המוזי■
פני הלקוח .הסיכה פשוטה  :הוא צ ד פ|
הרושם הדרוש .אולם מבטי השיעמום ^
מראות כאלה ,רועשים ושוכבים .ב עיניי

