
ה א י ר ו ק ת ז נ ו ו נ ! מ ך י ל א
ה א  שאמרת תנועתנו. אוהד או חבר שהינך — ת

 ״טוב :האחרונות השנים בשמונה פעמים מאות לעצמן
בזאת!" סיעה שישנה טוב — בכנסת בזה איש שיש

 להם־ הבחירות מתוצאות כמונו שנדהמת — ה ת א
 חלק יש לן שגם עצמך, לביו בינך והודית, תדרות

בתוצאה.
 הם ״איך :רב זמן כבר לעצמן החושב — ה ת א
״ בעצמם הזו העבודה בל את עושים  לעצמן שהבטחת \

לעזרתנו־עזרתן. אתה גם תיחלץ הבחירות שלקראת
ן כ ב ה — ו ע י ג ! ה ה ע ש ה
קצר. וזמן עלוב תקציב עצומים, תפקידים לפנינו
 איר- ,הסברה חומר הפצת :רבים תפקידים ישנם

 פגישות־הסברה אסיפות־עם, בחוגי־בית, והשתתפות גון
 בני ידידים, אוהדים, חוגי בקרב תעמולה אישיות,

 וביום הבחירות יום לקראת רבים תפקידים המשפחה.
עצמו. הבחירות

מן. על לדעת עלינו אלה, בכל לעמוד בדי  מה קיו
 לן יש האם לעזור, יבול אתה במה לעשות, יכול אתה

ואו חברים לחוג־בית, דירה בו, להיעזר שנוכל כלי־רכב
חומר. אליהם לשלוח שכדאי הדים

 אם יקבע קול כל קובע. קול ל ב לכנסת בבחירות
ה המלחמה, למדיניות היחידה הלוחמת לאופוזיציה

 והו־ הגדל החברתי והפער האינפלאציה הדתית, כפייה
 ל כ השמינית. בכנסת נציגות תהיה לא או תהיה — לן

 אופוזיציה של במינה המיוחדת תופעה אם יקבע קול
ת לוחמת י ל א ר ש  מייוצגת תהיה לא או תהיה י
השמינית. בכנסת
ל ל כ ו י ק ו ל ! ת ן ב

 דרושות !בסף לנו דרוש !מתנדבים לנו דרושים
!ותומכים אוהדים חברים, של כתובות לנו

לן לנו דרושים וכולן! קו
ף ר ט צ ! ה י ר מ ל

1 לשלום שאנס תן
! הלוחמת לאופוזיציה כוח מן

אסיכות־עם:
 חיפה קריות, בנהריה, אסיפות-עם מארגנים אנו

 תל- ירושלים, נתניה, חדרה, נצרת, והדר־הכרמל), (הדר
 רחובות, בת-ים, חולון, רמת־גן, פתח־תקווה, אביב,

הפעי ואשקלון. אשדוד אילת, ערד, דימונה, באר־שבע,
 את מייד לתאם מתבקשים במקומות והחברים לים
 ישעיהו עם הפירסום ופרטי מקומותיהם האסיפות, זמני

הארצי. במטה-הבחירות שיק,
:נקבעו האלה האסיפות

זיכרוני. אמנון עו״ד — אילת ,9.10.73 •
21.00 תל-אביב, אוניברסיטת ,12.10.73 •

אבנרי. אורי —
 בשעה בני־ברית, בית תל-אביב, ,14.10.73 •

אבנרי. אורי — 8.00
ההסתד ״דינה״, מועדון ירושלים, ,23.10.73 •

אמיתי. ויוסי אבנרי אורי — 5 רות
בית: חוג■

 חוגי- היא ביותר והיעילה הישירה ההסברה שיטת
מקום לבל לנסוע מובנים שלנו מסבירים עשרות בית.

 ניסיון בל ביותר. המרוחקות הישוב לנקודות בארץ,
הנמ לכל להסביר עלינו חשוב. — ולהסברה לשיכנוע

 ל- קולם שהעבירו ולאלה להסתדרות, בבחירות נעים
 עבור אי־הצבעתם או הצבעתם כי חדשים״, ״סוסים

 לנו המשותפות לדיעות גורלית להיות יבולה רש-מתנו,
ולהם.

חב ידידיבם, מישפחותיכם, בחוג חוגי״בית ארגנו
 שלבם. וחבר מכר ובל שכניכם לעבודה ריכם

: הבית חוגי יתקיימו הקרוב בשבוע
 פרץ — תל-אביב-דרום ,3.10.73 ד׳ יום •
 כפר-סבא ;סגל שמואל עו״ד — רמת-אביב עופר;

זיכרוני. אמנון עו״ד —
אבנרי. אורי ח״ב — ירושלים ,8.10.73 ב׳ יום •
 אבנרי. אורי ח״כ — תל״אביב ,9.10.73 ג' יום •

.03—283288/9 טלפונים :לפרטים

כסף: כסר. כסף,
 לבחירות המיפלגות בל שהוציאו המיליונים לעומת
 לא פשוט ל״י. אלף 120מ־ פחות הוצאנו — להסתדרות

 הוציאו מאיתנו קטנות מיפלגות אפילו יותר. לנו היו
יותר.

 מכפי יותר הרבה לנו תעלה לכנסת הבחירות מערכת
 לנו. תעזור — לירה כל מספיקים. המעטים שאמצעינו

 תוספת לנו תביא — וארון קצר לזמן התחייבות כל
ואפשרויות. אמצעים
למגבית תרום !המשותף במאמץ חלקן את הרם

! י ר מ ה

הבחירות: מטות
 71 בר-בובבא :דן וגוש הארצי הבחירות מטה
 גלעדי, מתי :אילת .283288/9 טלפונים תל-אביב,

 ; 057-73417 טלפון :באר־שבע ; 602 ד. ת. ,354/5
 זיל״ ארז : דימונה ; 35 בלפור נקר, חיים :בת־ים

 ,53 סוקולוב שוורץ, עמי :הרצליה .1089/3 ברצווייג,
 :חיפה ; 15 שרת לחמן, :חולון ; 03—983027 טל.

 ,04—643127 טל. ,12 פבזנר ברחוב נמצא התנועה משרד
 המבקשים .21.00—17.00 השעות בין פתוח המשרד
להת מתבקשים כלשהי, בפעילות לעסוק או להתנדב

ר ש  ד״ר נהריה: עכו, קריות, הנ״ל. למספר ק
 טלפון קריית-מוצקין, ,4 אורן סימטת קריץ, ראובן

 ,8 ותמר אמנון תמיר, בנימין :טבעו! ; 04—714362
 בן אלעזר רוזנבלום, יעקב : ערל ; 04—931194 טל.

 טל. ,4 איבילוב אורן, :פתח״תקווה ; 53/6 יאיר
ראשון־לציון: נס־ציונה, רחובות, ;03-912494

 ראשיו״ רמת־אליהו, ,138 בהן יעקב פארידיאן, ציון
 תל* כפר״סבא, רעננה, ; 03—948164 טל. לציון,

 רמתי ; 922174 טל. הס, בפר אברהמי, צבי ממד:
 ; 03—741495 טל. ,9 עזה כובשי לביא, אינגריד :גן

 רמת״חייל, צהלה, מעוז־אביב, עבר־הירקון,
 בונה, יחיאל :הדר-יוסף תל-ברון, יד-המעביר,

.03—778921 טלפון רמת־החייל, ,132 הגולן

ם אל: ל עו ה רי(  חדש) כוח — הזה מ
 תל־אביב ,71 בר־כוכבא רח׳

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

ס מובן תגיי ה ם לפעילות ל ת ביו רו / הבחי
ת / צ׳יק מצרף אני א ח מ י................ ע״ס / דואר ה ״ ה ל מ תרו כ

ת. למגבית הבחירו
מקצוע גיל משפחה שם פרטי שם

יש) (עם רבב טלפון עיר ומס׳ רחוב


