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מכחכים
הבא בשבוע

 בביטאון התבונן הקורא
 העולמית, אגודת־ישראל

 למראה ונדהם ״המודיע״,
עיניו.

-״ ----־ ׳ • ׳ ־ 11 ״ ׳
 ויש שיש, מה שיודעים כאלה יש
אם מי _ שיהיה מה שיודע מי

 נפצעו 200ו־ נהרגו 4
 דרכים בתאונות
הבא בשבוע

 נפצעו, 200ו־ ניספו אדם בני 4
 תאונות.דרכים 121ב־ קשה, 69 מהם

הארץ. בכבישי השבוע שאירעו
 רגל. הולכי 3 היו ההרוגים- בין

 35 היו הפצועים בין ילד. ובכללם
 11 ו־ מבוגרים 24 מהם רגל. הולכי
ילדים.

 במטה התנועה מחלקת מדיווחי
 העיקריות הסיבות כי עולה. הארצי

 שמירת אי — היו השבוע לתאונות
 לתמרורי ציות אי רכב. כלי בין מרחק
רגל. הולכי של פזיזה והתנהגות עצור

ב״המודיע״ עתידנות
6.12.1981

 שיודעים אגודת-ישראל אנשי לא
 הדרכים תאונות בתחום יתרחש מה

ז הבא בשבוע
ירושלים גוראל, ח.

• • •

עכשיו דווקא
 לתפנית הזמן הוא עכשיו

שלום״ לקראת מהפכנית
ממש. של קבע

 שהקונפליקט זמן כל
 וקיי£ שריר הערבים עם

 גץ מאייוואקס, מפרשינג,
 "*בעו׳ המדינות משאר

 י (שלפחות מוסלמי
 ז מאיימות תיאורטית

 < וס... !)קיומנו עצם ועל
 שמכיניע והדס מוות של שות

 המ, אירגוני שלנו הצפון ישובי
 שצה״ץ מבלי — לבנון בצפון לים

 שהוכיח כפי להשתיקם מסוגל יהיה
ו התחזקותם לפני המר הנסיון

 ד,:ד האש בהפסקת התבססותם
!כחית

 עלינו זה ומסוכן חמור במצב
 ושם פה חורים שסתימת להבין
 הרותחת האיבה של הלחץ בסיר

היחל לקראת אותנו תקדם לא —
 הזה והמאיים הטראגי מהמצב צות
 ורק אך אלא שרויים, אנו שבו

 ירי־ עם וענייני ישיר משא־ומתן
 העיקריים המקוריים בינו־אויבינו

1 הפלסטינים הערבים :והישירים
 למשא- הזמן הוא עכשיו דווקא

 וסופ כולל שלום הסדר על ומתן
 יודעי מצידם שהם היות — איתם

 תמו לא קטיושות זריעת שעל־ידי
 מציד ואנו ישראל, מדינת גר
 (למעננו לדעת כבר חייבים גם

 כי אותם למגר מסוגלים שאיננו
 לא ארצות־הברית שמעצמת

בווייט־נאם! מסוגלת
אםנאור, שלום

לידיעת

הקוראים
 אינה המערכת

 כתנדיד להחזיר
 ה אליה. הנשלח
 מתכק? זה למדור

 ־ על כקיצור, תום
 ברווחי הדף, של
כמכונת רצוי —
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