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ברשימת תומכי□ אנו
ש: מבני חדש כוח ־ הזה העולם

 קצין ראשי, מכונאי־ימי צוקר, חיים אני,
לציבור קורא הישראלי, בצי־הסוחר אוניה

צוקו ח״ם
הימאיס ציבור מראשי

ה בבחירות לבחור בישראל השלום שוחר
 חדש כוח — הזה העולם ברשימת קרובות

לכנסת, (ש)
 תנועת מהווה המימסד, למפלגות בניגוד

תו צעיר, גורם חדש, כוח — הזה העולם
וממ רציניות הצעות המעלה ודינמי, סס

 הקסמים, ממעגל ישראל להוצאת שיות
הערבי. העולם עם ביחסיה נקלעה אליו

 חוש כוח — הזה העולם ברשימת אתמוך
ה פני לשינוי העיקבית מלחמתה בגלל גם

 כוח — הזה העולם סיעת הישראלית. חברה
 מפקיד את השישית בכנסת מילאה חדש

העיקרית. האופוזיציה

קולח את תמבז אר
אחד, קול רק לך יש

״ יי- • השלום. לעניין דרוש הוא וו* זז חז־׳שח ,:,־׳

י אינך א ש  סיפוי של שחר לה שאין רשימה על אותו לבזבז ר
אחוז־החסימה. את לעבור

 מעולם עוד טעה שלא האיש בחירות, לתצפיות ישראל של 1 מם׳ המומחה אמר כך
סמית: חנוך —

 אורי ח״ב של פעילותו ימי — 1460
 השישית, בכנסת אבנרי
היוצאת. הכנסת חברי — 119

 וללא מורא *ללא אחת, סיסמה — 1
פנים׳׳, משוא

וסלעית. נגב ילדי, — 2
 להצביע עבורי טובות סיבות 1582 סה״ב
 כוח — הזה העולם בעד השביעית לכנסת
חדש.

אחי^מוים יהודה
 ומרצה מורה־דרן

מדימונה הארץ, בידיעת

ה הוכיח האחרונות השנים ארבע במשך
ב הזאת הקטנה הרשימה של היחיד נציג

 מי ובעבור מה בעבור עדיין שיש כנסת
 במדבר שעה ושעד, יום יום כאן להאבק

 את לאהוב סיבות עדיין שיש ובישימון,
 הם־ הכל שלא הזו, הארץ את הזו, המדינה

 הפרט, חופש שדמוקרטיה, אצלנו. תאב
סיס רק לא הם ושיוויון שיחרור, שלום,
 אחת חד־פעמי לשימוש ערטילאיות מאות

שנים. לארבע
 עלי מצווה ילדי לשני ואהבתי

 יותר, טוב עתיד למען להצביע
 שלום, של עתיד יותר, יפה עתיד

 למען להצביע - ושיוויון שיחדור
חדש. כוח — הזה העולם רשימת

ה בפני לראשונה הופיעו מאז•ורדו דנים
 הוכיחו שנים, 19 לפני ציבור,
 תנועת בראש העומדים עצמם

שוב חדש, כוח — הזה העולם י ■
צי י3 1ל) ר צ ח ו ס  רע־ על חת ללא כלוחמים ושוב ה

 כשהם — ודיעותיהם יונותיהם ■*-־־—י———•
הפיזי. קיומם את ואף פרנסתם מעמדם, את פעם לא מסכנים
פר וחיסול גילוי על תודה רציבור חייב בלבד, ולהם להם
 ו־ המפלגות יתר כל כאשר ציבורית, ושיחתות נתעבות שיות

להשתיקן. אחת יד עשו הציבור״ ״נאמני
 המצע את המקיימת היחידה הינה זו תנועה
ה הינו ככנסת נצינה - בוחריה בפני שהציגה

 ברצינות. עליו שהוטלה השליחות את הלוקח יחיד
 כשהוא משמרתו על לעולם הנמצא היחיד הוא

 והמספרים הנתונים העובדות, בכל ומצוייד מובן
 שמרבית הברורה הידיעה למרות וזה - הדרושים
 המיש■ לנגד לכישלון מראש נדונה שם מלחמתו

 יתר כל כאשר האחרים, של הקואליציונית מעת
 מתחרות אופוזיציה להיות המתיימרות המפלגות

השלטון. מפלגת חסדי על ביניהן
 של בקוצו לשנות מוכנים אינם בראשה והעומדים זו תנועה

 מאמינים הם בה פופולרית הבלתי מדיניות־החוץ מצע את יוד,
 שמספר הברורה הידיעה תוך זאת שנים. זה לוחמים הם ועליה
כך. בשל לאיבוד הולך קולות של מכריע

 לקבל כיום, ו״בשל״ מוכן הממוצע שהבוחר מאמין אינני
 הראות מרחיקי ורעיונותיה הצעירים מנהיגיה על זו תנועה
 שנוכחות ספק אין אך לשלטון. כאלטרנטיבה הדופן ויוצאי
 לא תתרום האופוזיציה ספסלי על זו תנועה של חזקה נציגות

הדמוקרטיה. ערכי קיום ולעצם המישטר להבראת מעט
זו. תנועה למען ומצביע תומך אני לכן

1 ...._י . ■־.____ 4 נותרו . .
 כמו ברובו, שיילך הכללי, מהקול אהוזים

 הזה׳/ ״העולםול למק״י הקודמות, בבחירות
 — מפלגות שלוש עוד ישנן ולבסוף,

והר מפלגודהשלום, ישראל-הצעירה,
 ביניהם שיתחלקו אלדה ד״ר של שימה
לזה. דומה במשהו או הקולות של ב־&ל!

)17.10.69 ־אחרונות, (ידיעות

 המצביעים מחנה את לפלג אלא באה לא — השלום״ ״רשימת לעצמה הקורא הקבוצה
הסיפוח. נגד

קולות אלפי כמה לקחת תהיה מאמציהם של היחידה התוצאה
הניירות. לסל אותם ולזרוק

 שלנו. אחד במנדאט לפגוע יכולים הם
לחסידי־הסיפוח. זה מנדאס להעביר יכולים הם

חשדו□! נגד נשע זהו
 השלום. בשם מבוצע שהוא מפני שבעתיים, חמור פשע זה

בפיהם. אשר בכל כנים היו אפילו
 ליצור הרוצה רק״ח, מצד ילשבהים לחתימות לתמיכה, זוכים היו לא אפילו

 המערך. ובין בינה חרוכה״ ״אדמה
למענם. פעילים ״מצפן״ אנשי היו לא אפילו
 בהם. משתמשת לברית־המועצות, הסוגדת ריפתין, קבוצת היתה לא אפילו
מוד נגדנו ומפרסמים זדוניות, השמצות של גלוי מסע נגדנו מנהלים היו לא אפילו

 תמיר אלדד, ד״ר נגד אחת מודעה אף פירסמו שלא בעוד וסילופים, שקרים של עות
ודומיהם.

 שהוכיחו לוחמים פני להשחיר כדי וכספם מירצם כל את מקדישים היו לא אפילו
שנה. עשרים במשך השלום על במאבק עצמם את

:אז אפילו
בעדם! להצביע הוא פשע

אחוז־החסימה. את תעבור שלא רשימה על קולות לבזבז הוא פשע
 כאוק׳ 29ה־ ביום - יד לבך שנותן מי ובל בך, על שממליץ מי ובל
למעשיו! כאחריות יישא טובר

ה ת  תירה אל שלום״! ל״רשימת קולך את תיתן אל - א
!עקר כדור

ה ת  סיכוי לו במיבחן,.שיש שעמיר הכוח בעד הצבע - א
!השלום על במאבק לנשק קולך את להפוך
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