
ע צ ב ה מי מ תי עדוןח מו ס*״ .. ה־
 הזה העולם רשימת חייגת היוצאת, בכנסת מייוצגת שאינה רשימה, כל כמו

 זכות- בעלי אזרחים של חתימות 750 בצירוף רשימת״מועמדיה את להגיש הפעם
חתימות. 1500ב־ להצטייד רצוי הביטחון, למען בחירה.

 היא ההצבעה שהרי בעדה, להצביע התחייבות אינה הרשימה על חתימתכם
 ממליצים כאזרח, אתה, או כאזרחית, שאת, פירושה הרשימה על חתימתכם חשאית.
וחופשיות. דמוקרטיות בבחירות להתמודד הזכות את לרשימה להעניק

!לחתימתן־ זקוק־□ אנו
 בבתיהם יבקרו התנועה פעילי ארצי. מיבצע־חתימה יתחיל הבא בשבוע החל

 מונחים יהיו פינקסי״החתימות לחתום. נכונותם על שיודיעו או שהודיעו האזרחים של
 לחתום. יוכלו לשם, עצמם את להטריח המוכנים שאזרחים כדי קבועים, במקומות

זה. במקום הבא בשבוע תבוא כן על הודעה
 — אחרים אזרחים ולהחתים פעיל להיות מוכן אס^אתה תמתין! אל — אנא
 או להלן, המתפרסמת הרשימה לפי אליך, ביותר הקרוב הסניף מרכז אל טלפן־נא

 כדי אצלך שיבקרו מעוניין אתה אם בתל־אביב. 243386 טלפון — הארצי המטה אל
לנו. הודע — להחתימך

ארס, 3ה־ זה, חמישי ביום החל ם יהיו במ חי  הפינ־ מונ
ם סי ה ק מ תי ח ה, של הזמני במישרד ל ט מ  ,3 גורדון רחוב ה

 ,4 גילבוע רחוב זיכרוני, אמנון של ובמישרדו מל־אביב,
שינקין), שד׳ פינת (ליד ת״א העבודה. בשעות רוטשילד/

אווי את לפגוש בוא
 !קפה בום על לדבר בדא

: פתוחים חונים יקיים אכנרי אורי
ב • י ב א ־ ל ח ב

 כשעה במארס, 5 חשכת, כיום
 ״פות בקפה־גלריה 13.00 עד 11.00

 (ליד 140 רוטשילד שד׳ השדרה״,
התרבות״). ״היכל

ם • י ל ש ו ר י ב
 20.30 כשעה כמארם, 8 ג׳, כיום

.32 כצלאל רה׳ הידישלומית״ ב״חצר צ,3.00 עד
 הכוונות, על לשאלות ישיב הוא

 סיעתנו של והתוכניות הרעיונות
הכאה. ככנסת

ה את להציג מעוניין אתה אם
 לכרר, אותר, המטרידות שאלות

מוזמן. אתה — להקשיב

 המדינה בקופת להפקיד חייבת היוצאת בכנסת מייוצגת שאינה רשימה כל
אחוז״החסימה. את עוברת אינה הרשימה אם אובד זה סכום לירות. אלף 40

 יזמו הצרכים, מן חלק רק עתה גם המכסה המיבצע, תקציב על להקל כדי
 ה״מלווים״ הרשימה, אוהדי 40 של מיבצע״התנדבות — 40ה־ מועדון את חברים

 תעבור כאשר להם יוחזר זה שסכום הסכמה מתוך — אחד כל לירות אלף לרשימה
זה. ל״מועדון״ הצטרפותם על הודיעו כבר חברים כמה אחוז־החסימה. את הרשימה
למטה״הבחירות, זאת הודע אנא — זה למיבצע להצטרף מוכן אתה גם אם

.03־243386 טל.

הסניפים: ונוי ואלה
(תל־אביב) בבלי שיכון •

 טל. ,15 זוהר רח׳ רוזמרין, יהודה
450532.

הו יד • אלי
 ,13/3 האלמוני הגיבור אורנן, אריה

.613866 (בעבודה) טל.
רמת־גן •

.799986 טל. ,90 הרוא״ה רח׳ ג׳אן, דוד
גבעתיים •

 טל. ,18 רמז רח׳ דיסטלפלד, שרונה
258904.
 טל. ,33 ההגנה רח׳ קשת, חיים
250670.

בני־ברק •
 טל. ,15 בורוכוב רח׳ יוסף, שרה
788997.

רמת־השרון •
 טל. ,38 מוריה רח׳ דיסקין, נילי

484695.
.484714 טל. ,7 האורן ויינברג, אפרים

ראשון־לציון •
טל. ,5 לוין אשר רח׳ דגן, רפאל

ערד •
.41/17 שמעון רח׳ לוי, בני

ת • בו רחו
 ,11 הראשון הנשיא רח׳ שלוין, אמנון

.954780 טל.
ם • בת־י

 טל. ,47 בר-אילן רח׳ לוי, אבנר
887382.

 טל. ,1 ארלוזורוב רח׳ גיורא, מובזין
882385.

ירושלים •
.522719 טל. ,16 כרמון רח׳ צרפתי, תמר

חיפה •
 טל. ,33 מוריה רח׳ הולנד, איתן
87139.

ת • קריו
 קרית ,12 הראשונים רח׳ שרון, בלה
.740041 טל. חיים,

ה • קו ת ח־ ת פ
 טל. ,115 רוטשילד רח׳ אורן, אבי

907887.
חולון •

טל. ,48 גאולים רח׳ מנחם, מינוביץ׳

 כארגון כהתרמה, כתרומה, הכחירזת כמערכת לנו לעזור מוכן אתה אם
 התקשר אנא — ועוד המצע בהפצת לרשימה, חתימות באיסוף חוגי־כית,

 243380 טלפון ,3 גורדון תל־אביב, :הארצי למטה או אלה לרכזים
זמנית). (כתובת

צוזק מציגים•. דימנט ויוסף שני ^י
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