
 את כתב אבנר
אשכול נאום
 ב־ אשכול, לוי ראש-הממשלה של נאומו

 כולל ככנסת, השבוע שנערך דיון־המדיני
 ל־נשיא-מצריים הדרמאטית הישירה הפנייה
 המיקצו־ כידיו הוכן עבד־אל־נאצר, ג׳מאל
 אבנר, ארי ראש-הממשלה יועץ של עיות

 ראש־הממשלה, של חכר־יועציו אל שחזר
קצרה. ״ברוגז" תקופת לאחר

 מיספר הוכנסו שבועיים, לפני כבר שהוכן בנאום,
 אחד היא לנאצר והפנייה האחרון, הרגע של שינויים

מהם.

נגד התמרמרות

ישירות. בחירות ותונהגנה אלקטורים,
 מיס־ את שיקבל המועמד יוכה המוצעת, השיטה לפי

 בלי ארצות־הברית, רחבי בכל ביותר הגדול פר־הקולות
 לא המועמדים מן אחד אף אם המדינות. בין הבדל
המועמ־ שני בין בחירות־מישנה תיערכנה ,40ס/ס יקבל

 עבור פיצויים יתבעו
החנויות החרמת

העיקריים. דים
 משקף האלקטורים מיספר אין הקיימת, השיטה לפי

הקט למדינות יתרון־מה ויש האוכלוסייה, חלוקת את
 האלקטו־ בעד למנוע חוקית אפשרות אין כמו־כן נות,
הבוח להכרעת בניגוד גם עצמם, דעת על להצביע רים
במדינתם. רים

 שהוא בחוקה, שינוי מהייב השיטה שינוי
 עם וגמור מנוי אך ומסובך. ממושך תהליך

 לחולל כארצות־הברית העיקריים הכוחות
 לנשיאות, הבאות הבחירות לפני זה שינוי

ל וולאס ג׳ורג׳ כמו איש בעד למנוע כדי
בבחירות. חבל

 על־ידי הוחרמו אשר הערביות החנויות 15 פרשת
 ר,צ־ ביום בירושלים שביתת־המסחר בעיקבות המשטרה

לבעליהם. החנויות החזרת עם הסתיימה לא הרת־בלפור,
 על־ להס שניתן מהצו־על־תנאי מעודדים

 הממשלה, ומנסיגת העליון בית־המשפט ידי
 כמז־ המוחרמות החנויות כעלי עתה ינסו

 ש־ הנזקים על פיצויים לתבוע רח-ירושלים
ההחרמה. בעיקבות להם נגרמו

הפלסטינית הישות

 יעופו ראשים גם
בנמל־התעופה

שהוק ועדת-החקירה מימצאי בעיקבות
 הענקית הדליקה נסיבות את לחקור מה

 ב־ טיהורים ייערכו בלוד, בנמל־התעופה
נמל־התעופה. מינהלת

 גורמים, כמה על קטלנית ביקורת מותחים המימצאים
 שובו לאחר עתה, וברשלנות. בהזנחה אותם מאשימים

 בהנהלת יסיקו כרמל, משה שר־התחבורה של לארץ
 של פיטורים וצפויים המסקנות את משרד־התהבורה

במינהלת־השדה. בכירים אישים

מחדש תתעורר
 בישות המצדדים המערבית, בגדה הערבים מנהיגי

 את יחדשו בגדה, פלסטינית מדינה ובהקמת הפלסטינית
פעילותם.
 כדי בעבר שהשתתקו המנהיגים, אותם

 מדינית, בדרך פיתרון להשגת להפריע לא
 למסקנה הגיעו מנהיגי-ערב, שתבעו כפי

 של לשליחותו הצפוי הכישלון בעיקבות כי
 מחדש להציג השעה הגיעה יארינג, הד״ר

שלהם. עמדתם את

 תתערב המשטרה
באר־שבע בענייני

שר-האוצר
 לשר־האו־ צפויות הקואליציוני במישור אי־נעימויות

 ועסק, תעשייה אנשי שרף. זאב צר־המסחר־והתעשייה
 משרד־המסחר־והתעשייה את מזניח ששרף להם שנדמה

במי לחץ מפעילים באוצר, הרבים עיסוקיו עקב
 שרך את לאלץ במגמה הקואליציוני, שור

לפ או ממשרד-המפחר-והתעשייה, לפרוש
נרחבות, סמכויות בעל תת־שר למנות חות

 במשרד־ בשעתו פרם לשמעון שהיה למעמד בדומה
הביטחון.

הציני-צבא מעדיף ספיר
 ישראל אלוף־מישנה של מינויו בעיקבות

 כמזכיר ספיר פינחם של לעוזרו גרנית
 מיספר עוד להציב ספיר מתכוון ״העבודה",
בעמדות־מפתח. לשעבר בכירים קציני-צבא

 כמועמד לשעבר צה״ל מאלופי באחד בחר כבר ספיר
 ראשון־ של הפרובלמטית העירייה לראשות ״העבודה״

לציון.

 וולאס מפלגת
לגווע עשוייה

 כארצות־הברית להקים לתקוותו בניגוד
 כי מאוד ייתכן קבועה, גזענית מפלגה

תמות. וולאס של תנועתו
 השיג למעשה אך בבחירות, 20^ להשיג קיווה וזלאס

 במדינות־הדרום. מרוכזים קולותיו עיקר .150/0מ־ פחות
 הרבה באחוז זכה הפועלים, בריכוזי ובעיקר בצפון,

.50/0 יק קיבל המיזרח במדינות שציפה. מכפי קטן יותר
 בהדרגה, תתחסל התנועה כי עתה נראה כך משום

 שלישית״ ״מפלגה להקים קודמים לנסיונות שקרה כפי
 רוזבלט, תיאודור של הפרוגרסיבית ״המפלגה (כמו

הקולות). מן 270/0כ־ 1912ב־ שהשיג
 כי הנמנע מן זה אין זאת, לעומת

 לבית-הנב- בבחירות להשתתף ינסה וולאס
 לנשיאות בבחירות או שנתיים, בעוד הרים
 באר■ המצב יחמיר אם שנים, ארבע בעוד

צות־הברית.

 הבחירות שיטת
תשתנה האמריקאית

הק השנים ארבע תוך כי לוודאי קרוב
ה־ שיטת בארצות-הבדית תבוטל רובות

 מרכישת מסתייג עמית
מפעלי-אילין

ה התעשייתי הקונצרן בצמרת מתנהל מאבק־יוקרה

 הרכבת־ מפעלי רכישת כדאיות בשאלת כור הסתדרותי
בחיפה. אילין של המכוניות
 הוותיקים ההנהלה מאנשי שרבים בעוד
עלי המופעל ללחץ להיכנע נוטים ב״כור"

 את לרכוש מועצת-פועלי-חיסה, על-ידי הם
 לכך מתנגד סגירתו, את למנוע כדי המפעל

עמית. מאיר כמילואים האלוף ״כור״, מנהל
 לעמוד יוכל לא מיושן, המפעל ציוד כי טוען עמית
 חברת ועם שבנצרת ההרכבה מפעלי עם בתחרות

המ בוועדה להפרעה כנראה תועבר השאלה אוטוקארס.
ההסתדרות. של רכזת

 אליהו באר־שבע, עיריית לראש באופק נשקפות צרות
ש מועצת־העירייה, חברי שבעת מתוך שלושה נאוזי.

ש ענייני־הפיתוח לבדיקת ועדת־החקירה חברי גם היו
לטיפו הדו״ח מימצאי את להעביר נוטים העירייה, ליד
המשטרה. של לה

 שעמד הרפז דויד שם על הנקרא הדו״ח,
לפני לראש-העיר הוגש הוועדה, בראש

 המועצה את כינס טרם נאווי אך חודשיים,
 טרם מהם שחלק הדו״ח, כמימצאי לדון

ברכים. פורסם

לחבלנים חדש מישכו
 בישראל, הערכיים אירגוני-החבלה אנשי

 תחנת-משטרה חדש. לשיכץ בקרוב יזכו
לקליטתם. לאחרונה הוכשרה ישנה


