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חדש כוח - הזה העול□ תנועת

לחקים החליטה התנועה מזכירות

מרכזי מדיו׳ חוג
 ובמקומות בחיפה בירושלים, מקבילים וחוגים בתל-אביב,

 לשבועיים אחת סדיר, באופן יתכנסו אלה חוגים אחרים.
 כדי והחברתיים, המדיניים בנושאים וידונו שלושה, או

 הבחירות לקראת התנועה מצע בגיבוש החברים את לשתף
 בפעולות לחברים לעזור ולהסתדרות, לכנסת הבאות

 את ולאמץ מקומיות קבוצות־פעולה להכשיר הסברה,
 חבריה התנועה, של המרכזיים המוסדות בין הקשר

ואוהדיה.
 מגוריך, במקום האלה, החוגים באחד להשתתף ברצונך אם

 את ציין תל־אביב. ,136 ת.ד. התנועה, למזכירות פנה אנא
שלך. הטלפון ומיספר כותבתך שמך,

 23 החמישי, ביום תיפתח המרכזי המדיני החוג פעולת
 רחוב בני-ברית, באולמי בערב, 8.00 בשעה ,1972 בנובמבר

:הנושא על בדיון תל*אביב, ,10 קפלן

בטרור המילחמה של והאיסטרטגיה הטאקטיקה
בדיון: יפתח
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במדינה
)26 מעמוד (המשך

 את שעיכב למרות סוערות, כפיים אות
סוערות. וחצי שעד. למשך המראתם

 ומשטרת המטוס צוות שהנוסעים, מה
 של במזוודתו לגלות: הצליחו לא דנמרק
 רכש אותו גזים, אקדח טמון היד, ג׳קסי
אחרי מיד בגרמניה, לכן קודם ימים כמה

״איכריה״ ממטוס יורד ג׳קסי נוסע
נמצא לא האקדח

 מסעו בעת התגוננות לצורך מינכן, טבח
בח המדוקדק החיפוש למדות באירופה.

ה את הדנים השוטרים מצאו לא פציו
אקדח.

 גילה לא מדדע ג׳קסי נשאל כאשר
גזים, אקדח עימו נושא הוא כי למחפשים

 לא מהם אחד אף הצומת. את שכיסתה
מר פעל.  החל שמאלי, מאותת הפעיל שי
כפר־סבא. לכיוון פונה

 רפאל מספר כלום,״ לראות הספקתי ״לא
 היינו ״פתאום מאחור, ־שישב רובינשטיין,

 מסביב.״ נורא ורעש באוויר עפים כולנו
בצו עדיין ניצב כשהוא דיבר רובינשטיין

 וסביבו בדם כולה מוכתמת חולצתו מת,
 של ניכר חלק על מפוזרים זכוכית ־שברי

 ניצבות פגועות, מכוניות ושתי הצומת,
משונות. בזוויות

 קרו- - הווקסהול כאוויר. היפוכים
 ופניה עמדה — קדמי ופגוש חרטום עת

 עמדה מיזרחה, פונה מאחוריה, דרומה.
 על לראות היה שקשה מיסחרית, כרחל
 שני ביצעה ספורות דקות לפני כי גופה

 על שוב ונחתה באוויר, שלמים היפוכים
גלגליה.

 חזק,״ הראש את !מרגיש אני ״עכשיו
 מניח כשהוא לרובינשטיין, שרמר מילמל

 תיגשו שלא ״למה מיצחו. על רועדת יד
 הג״א איש שאל לבית־חולים?״ שניכם

 המכונית על ישמור ״ומי למקום. שהזדמן
שרמר. שאל ?״ שלי

 בצומת התאונה קצרה פצועים שישה
 נפצעו, הווקסוזול יושבי כל כפר־סבא.

 הפצועות בין הקשה יותר. ומי פחות מי
 בחזית ניספג שדמה צבי, של אשתו היתד,

 כשחילצה רובינשטיין רפאל של חולצתו
המעוכה. המכונית מתוך

מ שדהרה במכונית מטורפת. צומת
 נפצעו בווקסהול והתנגשה כפר־סבא תוך

 קשה. נפצע גלבודד, גרשון הנהג, כולם.
 נפצעה גל, גניה עימו, שהיתר, נוסעת

 על־ידי במהירות הובלו הפצועים היא. אף
הסמוך. מאיר לבית־חולים חולפות מכוניות
 הג״א, איש גילה מטורפות״ צומת ״זאת
 אני תאונה. יש יום ״כל במקום. המוצב

 התאונות כל את ורואה קרוב פה עומד
מתרחשות. שהן לפני עוד

 לרמזר סוף־סוף החליטו שנה חצי ״לפני
הע הרמזורים את אז הזאת. הצומת את

 מחכים אותם להפעיל בשביל אבל מידו,
 פה נוסעות מכוניות השם. לעזרת כנראה

 בשעה, 90—80 של במהירות הצדדים מכל
והרוגים, פצועים זד, קטנה הכי תאונה כל

התאונה לאחר ה״ווקסהול״
חוברו לא הרמזורים

 ברשיון צורך ללא לרכוש אפשר אותו
 לי יעשו שהם ״חששתי השיב: מיוחד,

זה.״ בגלל צרות

תאונות
למוות ■דוד, אור

 — רשויות כין כיורוקדטי סבך
יום. כ? כרס עולה

 לברית־המילה בדרכו היה צבי שרמר
 במכונית בכפר־סבא. מישפחה קרוב של

 מאחוריו דחוקים ישבו הישנה הווקסהול
רובינ רפאל גיסו קלרה, אשתו ולצידו
 וברכה גולדשטיין אברהם וקרוביו שטיין

 באיטיות עברה הזקנה הווקסהול פרומר.
 לצומת בזחילה והתקרבה רעננה, צומת את

כפר־סבא.
הרמזורים, בסוללת מרחוק הבחין שרמד

 הרבה כנראה יש בעיריה למישהו אבל,
וסבלנות.״ זמן

בעי ההנדסה מחלקת מזכיר מור אהרון
הע הרמזורים את הסביר כפר־סבא ריית

 שיפעילו מעוניינים אנחנו ״להיפך, קרים:
 בידי הוא שהעניין היא הבעייה אותם.
 הרמזורים את שהקימו אלה הם מע״ץ.

 מה בכלל אין לנו להפעלתם. ואחראיים
 מע״ץ כביש הוא הכביש בעניין. להגיד

עירוני.״ כביש ולא
 המחוז למהנדס גם לחכות. צריך

 כתובת היתה צ׳צ׳יק, שלמה מע״ץ, של
 ״אנחנו אמר, ״חברת־ח־שמל,״ לתלונות.

 שנה. חצי לפני הרמזורים את הקמנו כבר
 רמזורים להפעיל יכולים לא אנחנו אבל
 כנראה יש לחברת־החשמל חשמל. בלי

לחכות. וצריך משלה, עדיפויות
״בש צ׳צ׳יק, מסכם יהיה,״ שלא ״איך

קי הרמזורים. סוף־סוף יופעלו הבא בוע
המובטחת.״ החשמל הספקת את בלנו


