
 והחב- המדינה בחיי מכריעות אולי — חשובות הכרעות יפלו הקרובות השנים בארבע
הישראלית. רה

בצימר. כהסתדרות, בכנסת, יפלו אלח הכרעות
 וההרפתקנות החברתי הפער ההתנוונות, תהום לתוך המדינה התדרדרות תימשך האם

ז והרווחה השלום הסוציאלי, הצדק לעבר שוב ונצעד זה תהליך שנעצור או — המילחמתית
 המולטי- מעמד — והימין המערך מחסות הנהנה החדש, המעמד במדינה יתבצר האם

 — משוגעים חיים העושה ממסי־אמת, המשוחרר הציבור, חשבון על החי מיליונרים,
 ויגדל והיוצר, העובד שכר של הריאלי הערך יירד אלפים, מאות של המצוקה ותימשך

ז השכיר על המוטל המם עומס
 כבדים ויותר יותר מסים והמטיל העשירים, את המעשיר המילחמתי המשק יגדל האם

ן העובד הציבור על
גדול. קרב יהיה זה

בהסתדרות. — יהיה ביותר החשובים משדות־יהקרב אחד
ך ישלוט האם ר ע מ ן כה עד כמו מצרים, ללא בהסתדרות ה
, יהיה מילבדו היחידי הכוח האם ן י מ י  גרועה מדיניות לקראת המערך את הדוחף ה

1 יותר עוד
ן המעבידים אנשי ובין ספיר אנשי בין בהסתדרות היחידי הוויכוח יהיה האם

ה לוחמת! לאופוזיציה זקוקה ההסתדרות ת  לאופוזיציה זקוק א
!לוחמת

 בעלי שונים, וחוגים מיפלגות חברי אנחנו, כזאת. אופוזיציה להקמת לגשת החלטנו
 ניתן ומעשי פעיל חדש, ליכוד־כוחות על־ידי שרק למסקנה הגענו שונות, השקפות־עולם

 בהסתדרות. הדרוש הרדיקלי השינוי את לחולל
ר ו ז ! ע ו נ ל

 מן אחד אחוז אפילו נוציא לא מערכת־הבחירות. לניהול עלוב תקציב אלא לנו אין
 זעיר חלק אלא לנו אין ההסתדרות. חבר של מוחו את לבלבל כדי המערך שיוציא ההון

 השונים. חלקיו על הימין. לרשות העומד הגדול האוצר מן
לעזרתך. זקוקים אנו

. רק לא ך ל ו ק ל
הדברים, פני שינוי למען לפעול חובה מרגיש אתה אם הכרה, בעל אדם אתה אם

!יד לנו תן !הצד מן תעמוד אל — לעקרונותינו מסכים אתה אם
חלק שיקדישו למתנדבים, זקוקים אנו !לפעילים זקוקים אנו ? לשותפים זקוקים אנו

!זה למאבק מזמנם
 תאמר אל

!כהסתדרות
!!לכסף זקוקים אנו  !שהיא דרך בכל עזרה, לכל זקוקים אנו !

הבוסים שילטון את לשבור אי־אפשר יעזור! לא זה :
ר בהסתדרות, גם מכן ולאחר בכנסת, הוכחנו האחרונות בשנים ש פ א  להילחם ש

ר האמת. את ולגלות לחשוף להעז, מוכנים אמיצים אנשים אם — בשחיתות ש פ  לשים א
 אפילו ויעיל, פעיל כוח ישנו אם — בעלי־השררה ושילטון הבוסים קנוניות בפני מחסום
קטן. כשהוא

כה. עד אותו קיימנו שלא דבר מבטיחים אנו איו הבטחות־סרק. מפזרים אנו אין
ערב־הבחירות. דגלנו שבהם בעקרונות בגדנו לא לבחירות בחירות בין

קיימנו. — האחרונות בבחירות שהבטחנו מה
נקיים. — עכשיו מבטיחים שאנו מה
הלו ועדי־עובדים חברי במק״י, האופוזיציה שי״ח, חדש, כוח — הזה העולם אנשי

לעשות. מסוגלים הם מה הם, מה הם, מי הוכיחו כבר אלה כל — חמים
 כוח זהו — יחד בולם לוחם. כוח היה — כנפרד מהם אהד בל

יותר. גדולות אפשרויות כעל יותר, יעיל יותר, גדול לוחם
לו! תעזור אתה אם
 המקומי מטה־הבחירות אל פנה שלנו. הארצי מטה־הבחירות עם התקשר — לכן

למקום־מגוריך. ביותר הקרוב
אלינו. אותו ושלח השאלון את מלא
להזדהותך. כאות — ברצון תתקבל אחת לירה גם שהוא. סכום בכל — תרומה לנו שלח
עקרונותינו. את ולהסביר אליך לבוא נשמח בביתך. חוג־בית ארגן
וחבריך. ידידיך בקרב לפעול שתוכל כדי — להפצה חומר לקחת בוא
כעצמך! והחלט חשוב דברינו, את שמע — עדייו מהסם אתה אם
מבריך! את לשכנע עזור — משוכנע אתה אם
 — הזרם נגד לשחות המוכנים אנשים — מיוחדים לאנשים זקוק הוא חלוצי. מאבק זהו
 — וכלי־התקשורת השילטון של הנבובות הסיסמאות אחרי ״אמן״ אומרים שאינם אנשים
המסקנות. את המסיקים בעצמם, המחליטים בעצמם, החושבים אנשים

!אצלנו מקומך — כזה אתה אם
 רדיקלי לשינוי הלוחם לבוה הצטרף !השמאל וחזית למרי הצטרף
!כהסתדרות
הלוחמת! לאופוזיציה הצטרף

ת מרי אל: חזי השמאל ו
 תל־אביב ,71 בר-בוכבא ,רח

283288/9 טלפון
שתתף / להצטרף מבקש אני מר לקבל / בפעילות לה ה חו / הסבר

ס מוכן תגיי ה ם לפעילות ל ת ביו רו / הבחי

ת מ י ש ת ר ו * י מ ה
- כאר־שבע 4 .354/5 גלעדי מתי - אילת
 290 ת.ד. — בודים 4 .057־6369 טל. פולק,

 יד־ קיבוץ פיילר, אליעזר — חדרה 4 בודים.
 חולון, ,15 שרת לחמן, — חולץ 4 חנה.

 חיפה 4 .03־89503 טל. ,29 דבוטינסקי ג׳ורי,
 טל. ,73 שניאור זלמן דומקה, אליעזר —

 טל. ,15 חרמון לוונברג, שרה ,04־234210
שיכון בלגלי, יוסי — קריות 4 .04־64181

ת / צ׳יק מצרף אני א ח מ י.................... ע״ס / דואר ה ״ מה ל ' כתרו
ת. למגבית הבחירו

מקצוע גיל משפחה שם פרטי שם

יש) (אם רכב טלפון עיר ומם׳ רחוב

 ♦ .04־732535 טל. קריית־מוצקין, ,24 רסקו
ירו ,642/1 שולץ ישעיהו — ירוחם־דימונה

 ,5 גרוזנברג גיא, דפוס — ירושלים 4 חם.

 מלר, יוסף — כרמיאל 4 .02־231180 טל.
 שיכון נדלקוף, יצחק — לוד 4 .37 הגליל

 בן־בסט. דורה. — נתניה 4 .46 ג׳ חיסכון
 פתח־ 4 .053־24163 טל. ,32 הנציב שמואל

 ,03־952494 טל. ,2 איכילוב אורן, — תקווה
 4 .03־916183 טל. ,40 צבי נחלת גבזה, משה

 ,13 כהן יעקב פרידאן, ציון — ראשץ־לציץ
נם־ציונה, רחובות, 4 .03־998164 טל.

- גדרה  רחובות, ,4 אלקלעי ברקוביה, קולי י
בורשא, פריד — רמלה 4 .03־954344 טל.

 רמת■ תל־אביב, 4 .961297 טל. ,20 ביאליה
 בר־כוכבא האיזורי: המטה — גבעתיים גן,
 קרנרמן, אריק :רמודאביב ,03־283288/9 טל. ,71

.03־410046 טל. ,27 רידינג

הסוציאליסטי השמאל הישראלי!שית הרדיקלי המחנה ־ מרי


