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הצפתי הקוטב

ח ר ק א ה ל ר ש שי פ ה
 המפות באולם ביותר החשובה המפה

 האמריקאי, המטכ׳׳ל מישבן הפנטגון, של
 ביותר הריק פעם שהיה האזור את מראה

 כיום הצפוני. הקוטב : הארץ כדור פני על
 כמה כל וכלל. כלל ריק אינו הארקטי האזור

ונוע למפה, המודיעין אנשי ניגשים ימים
קט דגלונים גביה שעל הארקטי באזור צים
אדומים. הם הדגלונים נים.

 מטוסי־סיור נתקלו חדשים שלושה לפני
סיי שתי :חזקה סובייטית בשייטת דניים
 הים מן פרצו כבדות משחתות וכמה רות

ל נודע כן לפני הקרח. לים עברו הבאלטי,
 שש מקימה ברית־המועצות כי אמריקאים
 ים־ חופי על חדשות ארקטיות דיוויזיות

 שדות־תעופה שעה אותה מפתחת הקרח,
הקוטב. שבאיזור באייה

 לא האמריקאים ולהודיכוד. ל״פורד״
 ההכרעה את יבקשו ״הסובייטים הופתעו.
ה־ הודיע !״ הקוטב באזור הבאה במלחמה

 ראד־ ארתור אדמירל האמריקאי, רמטכ״ל
לעתונות. שהסתנן סודי בתזכיר פורד,

ה המלחמה תהיה הסימנים כל לפי ואמנם,
הבסי :הסיבה מאד. קרה תפרוץ, אם חמה,

 סעודיה, תורכיה, בגרמניה, האמריקאיים סים
מאפ אחרות מדינות תריסר וחצי יפאן
 לפגוע אמריקאיים אטומיים למטוסים שרים
 קצר. מטווח סובייטית נקודה בכל כמעט
האטו המטוסים יכולים אחד במקום רק אולם
ל מהירות באותה להגיע הסובייטיים מיים
 ואפילו בדטריוט פ!רד למפעלי הלבן, בית

לקוטב. מעל :הוליבוד לאולפני
שאי מפה דרושה זאת להבין כדי אמנם,

 השיגר־ במפות האטלסים. ברוב מצ.יה נה
 ואילו יותר. או פחות שטוח, העולם תיות,
 הצפוני, הקוטב שבמרכזה הנכונה, במפה

להפ עד ואמריקה רוסיה בין המרחק קצר
 ״המפות ביותר. והקרה הישרה בדרך ליא,

 הוגה־ הכריז !״ לאומית סכנה הן הישנות
שנים. עשר לפני כבר אמריקאי צבאי ת דע,

 קר צבאי חשבון לאור הצניעות. חגורת
 ברית־המועצות של רצונה גם הגיוני זה,

 נייטרא־ בחגורת־צניעות עצמה את להקיף
 ממצרים יוגוסלביה, עד מפינלנד — לית
 מה לשם יפאן. עד מאינדונזיה הודו, עד

 פחותי־ערך קטנים, בסכסוכים כוחות לפצל
 בו היחיד במקום אותם לרכז במקום —

 מכה להנחית הצורך, במקרה יהיה, אפשר
 לאג־ ? האמריקאים ראשי על ישר מכרעת
 כפופים הנשארים הצדדים, משני שי־צבא

 מחייכים, הדיפלומטים כאשר גם המפות על
ברור. הכיוון היה

 הקרח כיום מפשיר כולו בעולם אמנם,
ה באזור הקרח אולם הקרה. המלחמה של

לעולם. כידוע, מפשיר, אינו קוטב

בריטניה
ל טו ת בי שו פ חו

 בו כשגובר הרגע, בא חייל כל של בחייו
 כובעו את להעיף מפקדו, אל לגשת הרצון

 של בחייו ומשמאל. מימין לחיו על ולסטור
 לקחת :שניה תשוקה זה לרצון נוספת מלח,

הימה. ולזרקו רב־החובל את
מל־ הוד בצי כשיר מלח ספוראן, מאק

930 הזה העולם

 פרט אחר. מלח מכל שינה היה לא כותה,
שאיפ את שהגשים המלח הוא :אחד לדבר

תו.
 המזעזע, המקרה האדמירל. של לחיו
מ מכל יותר הבריטי הצי יסודות את שהחריד

 הספרדית הארמאדה הגיעה מאז אחר אורע
כא אירע הראשונה, אליזבט של חופיה אל
 נושא איטון, י.ו.מ. תת־אדמירל עלה שר

 מ. ה. א. סיפון על לרוב, הצטיינות אותות
 את סקר באניה, סייר האדמירל ברי־האד.

המצוחצח. הצוות
לעי שמנמן, מלח מאחור עליו קפץ לפתע

 כובעו את הימה העיף המזועזע הצוות ני
 כמה לחיו את סטר בקישורי־זהב, המקושט
 קור־ על שמר האמיץ האדמירל אולם פעמים.

 עד הסיפון, במעקה כוחו בכל נאחז רוחו,
 על להשתלט הצליחו והמלחים שהקצינים

המורד.
 הצבאי בית־הדין בישיבת ? זאת עשה מדוע
 עייף. היה ספוראן שמאק הסניגור הסביר

 ת שע 24 לו הגיעו : עוול לו נעשה מזה חוץ
האדמירל. ביקור בגלל שבוטלו חופשה,

 למאורע. פרס־מת־ענק נתנה העתונות
 בוטלה שחופשתם משוחררים, חיילים מליוני

 בערב דווקא גנרלים, ביקורי בגלל פעם אי
הפ תבל, בבנית היפה עם פגישה קבעו בו
 אורם היום. לגיבור ספוראן מאק את כו

 :הכבוד מן ליהנות מסוגל עוד היה לא הוא
 אותו גירש מאסר, שנתיים לו פסק בית־הדין

הצי. מן

הברית ארצות
ה ח מ מו ת ה לו עי לי

 אנשי־ העריץ לכן פוליטקאי, היה ״טרומן
 לשרים. אותם ומינה מרשל, הגנרל כמו צבא

 את מעריץ הוא לכן גנרל, הוא אייזנהואר
 התפקידים את להם ומוסר העסקים אנשי

 ייבחר בו ליום מחכה אני במדינה. המרכזיים
הפוליטי את שיעריץ איש־עסקיס, לנשיא
 הענינים את לנהל סוף־סוף להנז זיתן קאים

״הפוליטיים  החייל־ בשעתו, נאנח, כך !
מוסדין. ביל הנודע, הקאריקטוריסט

 על- שנמסרו הרמים התפקידים שאר בין
 גם היה מצליחים, לאנשי־עסקים אייק ידי

 הארולד בידי שהופקד שר־חיל־האוירי, תפקיד
 כל את מכר דק־השפם, טאלבוט טאלבוט.
 תחת מצליח. כשר במהרה הצטיין מניותיו,
 של ד,עקרון את חיל־האויר שבר הנהגתו,

 חלק- את קיבל שויון־שלושת־השירותים,
ד,בטחון. בתקציב הארי

 נתברר החודש בלעדיו. או במצנח
שו נשאר הוא מדי. פיקח היה טאלבוט כי

 משרדי. לייעול גדולה פרטית בחברה תף
 לה כתב זו, לחברה לקוחות להשיג כדי

 של הרשמי ניר־ר,מכתבים על מכתבי־המלצה
 שביקשו גדולות, פירמות משרד־חיל־האויר.

 מליאר־ המחלק המשרד מן הזמנות להשיג
 משרד־ הרמז. את הבינו המדינה, מכספי דים

ביעילות. שיגשג הייעול
 אחת 'תקלה. ישנה יעיל עסק בכל אולם

דעת את הזעיקה התרגזה, הגדולות הפירמות

 משלושת אחד לכל יש בארצות־הברית *
כפו השרים שלושת משלן. שר החילות

 מתאם אלא שאינו לשר־הבטחון, להלכה פים
ביניהם. ומפשר

 ועדה בפני לחקירה הוזמן טאלבוט הקהל.
 תיקו עצמו, את סתר גימגם׳ הסינאט, של

אייזנהואר. הנשיא הבוס, אל לעיון הועבר
 טאלבוט היה בישראל, זה כל קרה לו
 אולם במפלגתו. לפחות היום, לגיבור הופך

 העמיד אייק נחשלת. מדינה עודנה אמריקה
 לקפוץ : הברירה בפני שר־חיל־האויר את
 אי מצנח, בעזרת הממשלתי האוירון מן

ל המומחה בחר השבוע החוצה. להידחף
 טאלבוט ביותר. היעילה בדרך יעילות
התפטר.

ל גזע □ ש סי סרי
לעב בעליהן את הפכו אמריקה ״נשי

 אדיר־ העתון עורך שבוע לפני זעק דים,״
 אומה בזבזה לא ״מעולם הארפר׳ס. התפוצה

 נשותיה׳ את לאפר כדי ממוחה רב כה הלק
לה לשמנן, הרעים, ריחותיה,ן את להעלים

 מצופית במכוניות להסיען ם, במחוב קיפן
 על לשמור שערותיהן, את לכלסל כרום,

 נעוריהן את להן להחזיר התמירה, גיזרתן
 מעולם גופנית... עבודה כל מהן ולמנוע

משו גברים של רב כה מספר ארץ הכילה לא
 סובלים הם סריסים... של אופי בעלי עבדים,

 עצמית בהכנעה שלהם הנשואין חיי את
 מ־ צעיר בגיל הם מתים ולמזלם למת, א

גבוה...״ דם מלחץ או אולקוס
 אז ב,4 העורך פתח ימים כמה כעבור

לאש פנים בשום התכוון שלא הדגיש פיו,
שנה. 19 לפני נשא אותה תו,

הארץ כדור
□ טו א ל ה ל צו ה

ה את למים הורידו שהאמריקאים בשעה
 הים, זאב שלהם, השניה האטומית צוללת

 ש־ בהודעה העולם את הסובייטים הפתיעו
 סובייטיות אטומיות צ׳ללות של שלמה שייטת

 טווח־ כזאת צוללת לכל בפעולה. נמצאת כבר
הארץ״. לכדור ״מסביב פעולה

ה חני ה ה ר סו א
 לוס־אנג׳לס של העירונית הסטאטיסטיקה

 ואשד״ זקן נער בעיר, שני אדם כל כי מראה
 ביותר הגבוה האחוז זהו מכונית. בעל הוא

 הוא האחוז ארצות־הברית רחבי בכל בעולם.
 שלושה לבל אחת מכונית נמוך: יותר קצת
 לצפיפות גרמו המכוניות מליון 50 איש. וחצי

 רבות גדולות ערים כי עד בערים, עצימה כה
 המדרכות, ליד החניה את בכלל אוסרות החלו
 מקום־חניה רק ישנו אחרות בערים ואילו
 מכונית־ מכוניות. עשר או חמש לכל אחד
 מסוגלת אינה לצרכנים חלב המובילה משא

 25 אלא מקומות־חניה, חוסר בגלל לחלק,
 שעגלת־ בעוד ליום, חלב בקבוקי של תיבות
תיבות. 40 שנה 25 לפני מחלקת היתר, סוסים

 אי־מתן :רבות בערים שנקבע הפתרון
 שהבעל בתנאי אלא חדש, בנין לשום רשי,ן
 אחד מקום של בשעור מקומות־חניה מספק

פועלים. או פקידים דיירים, שני לכל

■ ריפו■ טסו ת־־ בל
 המשפחות מספר גדל ת הדרומ באפריקה

ב ילדים לאמץ המבקשות חסרות־ד,ילדים
 כזה תינוק עבור שהתשלום עד כזאת, מידה
מש האמיתית לאם ל״י. אלפים ל־סז מגיע

ל״י. 300 בסך פיצויים תלמים

א □ ל סו ח ת
 האמריקאיות המקצועיות האגודות מנהיגי

 כשהסתבך כשוורים. פועליהם בענייני דשים
 כמה נודעו בשערוריה, מהם אחד השבוע
 בדישם נחסמו לא אמנם כי שהוכיחו פרטים

העיק המנהיגים של השנתיות המשכורות
 150 — הרכבת פקידי אגודת מנהיג : ריים
 נהגי ואגודת הכורים אגודת מנהיג ל״י, אלף

המו אגודת מנהיג ל״י, אלף 125 : המשאיות
 פועלי אגודת מנהיג ל״י, אלף 115 סיקאים:

ל״י. אלף 100 : הפלדה
ת אוירה ל מ ש חו מ

 לדעת עצמו לאבד ניסה אחד שאסיר אחרי
 מינאולה, בעיר השריף החליט גילוח, בסכין

בית תושבי 180 לכל לקנות ארצות־הברית,
חשמליים. מכשירי־גילוח שלו ד,סוד,ר

ה טי ה הנ ל א מ ש
 האטדים מספר כי חישבו בריטיים מדענים

 שנה 40 לפני במהרה. עולה התרבות בארצות
 האוכלוסיה מכלל אחוז 8.9 האטרים היוד

 כבר שנתיים לפני ואילו המערבית, באירופה
.19.7ל־ אחוזם הגיע
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