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 הדו״חות היו ששודהימים, מלחמת ערב
ו (סי.איי.אי.) המרכזית הביון סוכנות של

 תמגר ישראל זהים: המטות־המאוחדים ראשי
שעות. 72 תוך ערב צבאות את

 ארתור באו״ם, ושגרירו ג׳ונסון הנשיא
 מ־ בעיקר אז עד שניזונו היהודי, גולדברג
 ציפו הם נדהמו. שלהם, משרד־החוץ דו״חות

יותר. הרבה פסימיות להערכות
ה את לבדוק בטחון, ליתר ביקשו, כאשר
 כש־ הסי.איי.אי. אנשי חזרו שנית, מסקנות

 יקח לא זה טעו. הם אכן, בפיהם: התנצלות
 יקח זה הערבים. את למגר שעות 72 לישראל

שעות. 48 רק
 כפי במצב, חוסר־התמצאות הניירת. ים

 האמריקאי, משרד־החוץ חודש לפני שגילה
 של משרדו לעבר הזרקורים את כיוון שוב
 פירסמו' שוב שגרירים־לשעבר ראסק. דין

 מדוע להסביר ניסו בהם בעיתונות, מאמרים
 מן קרובות, פד. לעיתים משרד־החוץ, רחוק

המציאות.
 לשירות־החוץ אין אחיד: הכמעט ההסבר
 אינם שישנם ואלה אנשים; מספיק האמריקאי
 שבהם המוכשרים וגם מספיק; מוכשרים

 להזרים חייבים שהם הניירת בים טובעים
אליהם. מזרימה ושוושינגטון לוושינגטון,

 התמסרותם במקום בא זה ניירת ייצור
 את נכונה להעריך נסיון האמיתי: לתפקידם

 מואמ־ הם אליה בארץ המצב ואת התנאים
נים.

אמרי שירות־חוץ איש הניירת. עומס
 14,500 ומרוויח 41 בן הוא טיפוסי קאי

 לפי תמיד אינה לתפקיד הצבתו לשנה. דולאר
 עשרה ישנם למשל, בפאריס, המשימה. כובד

האמרי החקלאי הנספח במשרד דיפלומטים
 1מת זאת, לעומת האפריקאית, בניירובי קאי;
 אך בלבד. אנשים שני על־ידי זה תפקיד מלא

 במזרח־ ארצות שבע כולל דיווחם תחום
אפריקה.
בממו מזרימים, האלה הדיפלומטים 3400

ב למרכז ליום פריטי־מידע אלף 70 צע,
בתגו כלל קמצנית אינה גם וזאת וושינגטון.

ב יכולה, בכירה אמריקאית שגרירות בתה.
 הוראות של מילה אלף 400 לקבל קלות,

ליום. ומישאלות

ה דיפלומטים, מאליה: מתבקשת התוצאה
 משכורת עקב מקופחים, עצמם את מרגישים
ב עמיתיהם של ממשכורת בהרבה הנופלת
 ב־ מחסור בגלל והנאלצים, פרטיות, חברות

 70 של עבודה שבוע לעיתים לקיים כוח־אדם,
 היוצאת הניירת עומס תחת כורעים שעות,

 מצליחים שאינם פלא אין לכן והנכנסת.
 עבודת־הגמלים העיקרי: לתפקידם להתפנות

 וה־ זרה בארץ השוהה דיפלומט־חוקר של
לממ ליצור על־מנת לעובדה עובדה מצרף
נכונה. הערכת־מצב שלתו

יפאן
 מועדון

 המיליונרים
ה כפול א מ

 אחד על אי־שם, זאת, עשתה יפאן גם
שלה. מיליון 100ה־ התושב נולד ,מאייר,
ב המדינות לשש יפאן הצטרפה בכך

 מהן אחת בכל האוכלוסין שמספר עולם
 איש. מיליון מאה על עולה

השש:
מיליון, 700 — סין •
מיליון, 483 — הודו •
מיליון, 233 — ברית־המועצות •
מיליון, 197 — ארצות־הברית •
מיליון, 130 — פקיסטן •
מיליון. 104 — אינדונזיה •

גרמניה
זוג

בכל
ה תחנ

תא כל תאריכים. מאד אוהבים הגרמנים
 פעם, מדי לחוג, אפשרות להם נותן ריך

 את חגגו הם למשל, השבוע, יובל. איזה
פון־דרייס. קארל של להמצאתו 150ה־ היובל

 כי העולם. את שכבשה המצאה היא זאת
 מה אלא אינו המציא פון־דדיים שד,יערן מה

אופניים. כיום שנקרא
 עוד בראשיתם זוגות. מיליון 300

 האופנים שני כי מכונת־מירוץ, להם קראו
 ׳■,וע בנמצא היו לא דוושות עץ; עשויים היו

 הקדמון רוכב־ר,אופניים היה להתקדם מנת
 ברגל פעם הקרקע מן עצמו את לדחוף צריך

ימין. ברגל ופעם שמאל
 השרשרת הדוושות, באו מאוחר יותר רק

 מה באמת וזה הממולאים־אוויר. והצמיגים
 ש־ כך כדי עד בעולם. האופניים את שהפיץ

אופ זוג בעולם עשירי אדם לכל יש כיום
 בסך־הכל). זוגות מיליון 300(כ־ ניים

 באמריקה אפילו לשעה. קילומטר 150
אופ זוגות מיליון 60כ־ מצויים הממוכנת

 קד שתושבי כפי קרובות, לעיתים כי ניים,
 כה בצורה לכך התרגלו ואמסטרדם פנהאגן
 הרבה בפקק־תנועה להתקדם אפשר יסודית,

ש במכונית, מאשר אופניים על מהר יותר
 מחמישה יותר לעבור מספיקה אינה לפעמים

בנוי.* בשטח לשעה קילומטרים
 לדעת האופניים. של היחיד היתרון זה אין

ל לבריאות, גם טובים הם רבים רופאים
 ולהרגעת השומן לסילוק מחזור־הדם, זירוז

העצבים.
 למשל, ג׳ונסון, שלינדון במה בדיוק זה

ה מדאגות לפוש רוצה הוא כאשר מאמין.
 סירת■ את נוטש הוא בטקסאס, בחוותו שלטון

 הגה את עוזב שלו, הפרטי באגם המירוץ
 במהירות לטוס רגיל הוא (בה שלו המכונית

 אופניו על ועולה לשעה) קילומטר 150 של
מרגיע־עצבים. טיול לשם

ה משירות נעלמה לא זו מרגיעה עובדה
 היובל לכבוד כי הודיע הוא הגרמני. רכבות

 ב־ תחנות־רכבת של רב במספר פותח הוא
 הקיי־ להשכרת־אופניים. משרדים אזורי־קייט

 לשכור יוכל שלו, לקייטנה ברכבת המגיע טן
להירגע. ולהתחיל זוג־אופניים מיד

כדור־האדץ
 גילה ברומא פסיכוסכפי. מיבחן •

 יוחר רצו שלא כמרים, 4000 כי האפיפיור
 בשלוש נשרו מנשים, הינזרותם על לשמור
 שלהבא הודיע הכנסיה, מן האחרונות השנים
פסיכי בדיקה לכמורה מועמד כל יעבור

 הוא מסוגל אכן אם שתוודא ורפואית אטרית
בהינזרות. לעמוד

 אופניים, על הישראלי הנזהירות שיא *
 לשעה, קילומטר 35כ־ הוא השבוע, שנקבע

 52( אשקלון—חולון המרחק את עברו עת
דקות. 92ו־ אחי בשעה קילומטר)
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