
 מתאמנים ״אל-על״ צוותי
ובקרטה בדודו

הו קיבלו ״אז״יעל״ של צוותי־האוויר כל
 ההוראה ובקדמה. כג׳ודו להתאמן דאה
 המסקנות אחת והיא הדיילות על אף חלה

 מטוס על ההתקפה לקחי לאור שהוסקו
במינבן. ״אל־על"

 עשוייד. בקרבות־מגע ידיעה כי העלתה פנימית חקירה
 על מסוכנים ממצבים להיחלץ הצוזתים לאנשי לעזור

 יוצא־מן־הכלל ללא הצוותים אנשי כל ובאוויר. הקרקע
 אחר, איש־צוזת או ודיילת זה, קורס לעבור חייבים

ולטוס. להמשיך יוכלו לא שיסרבו,
ב נערכים אלה בימים שהחלו הקורסים

ממו הם כשהמדריכים פרטי ספורט אולם
כישראל. הגופני האימון מדריכי כי

 שנתבקש אילת, משה אל־על, של העיתונות קצין
תגובה״. ״אין השיב: הידיעה, על להגיב

 ישראל על לוחץ ניכסוו
 על לחתום
האטומית האמנה

 נשיא פי סבורים, כוואשינגטון מקורות
 את משהה ניכסון ריצ׳איד אדצות־הכרית

 נוספים מטוסים אספקת בעניין החלטתו
 ממשלת־ישראל על בלחץ בעיקר לישראל,
 האמנה על לחתום הסכמתה את שתביע
נשק־גרעיני. הפצת למניעת

 עתה, זו. אמנה על לחתום ישראל סירבה כה עד
מת ומיספרם לחותמים הצטרפה המערבית כשגרמניה

האמ מעוניינים האמנה, לאישור הדרוש למיספר קרב
 של פקידים עליה. היא אף תחתום שישראל ריקאים

האמ על ישראל חתימת כי סבורים, הסטייט־דפארטמנט
 ארבע בשיחות הסובייטית העמדה את לרכך עשוייה נה

המעצמות.

 התחייב ניכסוו מימשל
תחלופה מטוסי לספק

 ב־ ישראלי דיפלומט המצטט טיימס, הניו־יורק סופר
הח תהיה מה לשים־לב מבלי כי טוען תאשינגטון,

 וה־ הפאנטום למטוסי בקשר ניכסון הנשיא של לטתו
 מ-ימ התחייב ישראל, שמבקשת הנוספים סקייהוק

 ה״פאנ• 50 משלוח סיום עם בי ניכסון של
 קו ייסגר לא בבר, רפשה שישראל טומים״

נוס מטוסים תקבל ישראל וכי האספקה
ש מטוסים במקום תחלופה, במטוסי פים,

אחרת. או זו מסיבה משימוש ייצאו

 ישראלים
1 מצרפת גורשו
 הוציאה לפיהן ידיעות, נפוצו בפאריס
 17ל־ גירוש צווי פומפידו ממשלת לאחרונה

בצר בעסקי־רכש עסקו שרובם ישראלים,
 לפי לישראל. לחזור עליהם ופקדה פת,
היש■ של בדרבוניהם הוטבעו ידיעות אותן

 הם כי המציינות חותמות האלה ראלים
בלתי־רצויה. אישיות מהווים
אחר. ממקור אישור כל בא לא זו לידיעה

 השתקעות מעודדים
 מעזה פליטים

המערבית בגדה
 במדינת־ישראל המועסקים עזה רצועת מתושבי חלק

ה שבגדה העבודה לישכות דרך עבודתם את מקבלים
 אך עבודה רשיונות מקבלים פליטים אותם מערבית.

 בגדה שיגורו בתנאי וזאת אלה, לישכות באמצעות ורק
השבוע. ימות כל במשך המערבית
בע להשתקע מעדיף אלה מעובדים הלק

 העבודה למקום קרוב וככפריה, הגדה רי
 מרצועת המשפחות את לשם מעביר ואף
הצבאי. המימשל לעידוד הזוכה דבר - עזה

 קומאנדר״ ב״בט התקלה
האמריקאים באשמת —

 מיספר שבועות לפני שנגרמה התקלה
 המנהלים, מטוס של הניסוי טיסת בעת
האווי התעשייה מתוצרת קומאנדר" ״ג׳ט
ה באשמת נגרמה לא הישראלית רית

 בגלל אלא המטוס, של הישראליים יצרנים
 החברה שמסרה הייצור בהוראות טעות

 לייצור היידע נרכש ממנה האמריקאית
המטוס.
 סיבות את שבדקה החקירה ועדת הגיעה זו למסקנה

 השליטה את המטוס של הניסוי טייס איבד בה התאונה,
 וכתוצאה בכנפיים, המייצבים באחד תקלה בגלל עליו
 ולנטשו ממנו לצנוח המטוס נוסעי ארבעת נאלצו מכך

באודיר.

על רוגז
ב״עבודה״ ששון

 ששון, אליהו ח״ס לשעבר, שר־המשטרה
 בצמרת מדיני ויכוח של במרכזו יעמוד

מפלגתו.
 מומחה שששון, על מתמרמרים ניצים ויותר יותר

הפלס בפתרון הדוגלים עם מזדהה ערביים, לעניינים

הש בהכרזתו משתמשים הם אחרונה כתחמושת טיני.
 בעת כי בטלח־יזיה, בומראנג התוכנית במיסגרת בוע,

 נציגים אליו פנו ,1952ב־ בלוזאן הפיוס ועדת שיחות
לשלום. ישיר משא־ומתן לנהל בהצעה פלסטיניים
לה שקיוותה ממשלת־ישראל, על־ידי נדחתה ההצעה

 שאין והאמינה הערביות המדינות עם הסדר לידי גיע
הפלסטיני. לגורם מישקל

 מייצגים דיעה איזו
? וריקליס קוק

ה של כוונתם על הידיעות נפוצו שבישראל שעה
 והלל ריקליס משולם האמריקאיים היהודים מיליונרים

 אלה שני המתינו לא חדש, ערב עיתון להוציא קוק
 האמריקאית בעיתונות פירסמו העיתון, להוצאת עד

 פומפיוו, ז׳ורז׳ צרפת, נשיא של ביקורו בגנות הצהרה
שם.

 עמוד פני על המשתרעת זו, ענקית מודעה נוסח לפי
 שלום למען ״אמריקאים בידי והחתומה כימעט, שלם

 ריקליס משולם הוא שנשיאה אגודה במזרח־התיכון״,
 על ללמוד ניתן ברגסון־קוק, פיטר הוא מחבריה ואחד

לאור. ייצא אם החדש, העיתון של מגמתו
ה העמדה את השניים מביעים במודעה

 כמו בדיוק ישראל, ממשלת של רשמית
בישראל. הקיימים הערב עיתוני שני

 מגבש אלמוגי
״העבודה״ בתור גוף

 שבחודשים אלמוגי, יוסף שר-העבודה
בממ הן קולו נשמע ולא פימעט האחרונים

 לאחרונה לגלות החל במפלגתו, והן שלה
סי לגבש במטרה המפלגה כתוף פעילות

 שעת תגיע כאשר מאחוריו שתתייצב עה,
 לראשות• הבא המועמד לגבי ההכרעה

 גולדה של הקאדנציה סיום אחרי הממשלה,
מאיר.

״לשי קבוצת בעבודה, שהתארגנה החדשה הקבוצה
פעי אלמוגי. של כפיו כיציר ויותר יותר נראית לוב״,

 הסיעות בל על הנמנים אנשים זו בקבוצה במיוחד לים
 מפא״י את המייצג שריד, יוסי המפלגה: את המרכיבות

 לשעבר; אחדות־העבודה איש אמוראי, עדי לשעבר;
 ברעם, ועוזי לשעבר רפ״י את המייצג ודלפנזון, אברהם
הצעירה. המשמרת את המייצג

 בחיפה אלמוגי על-ידי מועסק שודלפנזון העובדה
האקדמ לישכת למנהל אלה בימים התמנה שריד ויוסי
 אלמוגי של מגמותיו על מרמזת במשרד־העבודה, אים

לעתיד.
 פעילות בקרוב לגלות עומדת זו שקבוצה גם נראה

פירסומים. באמצעות


