
הימין אח לעצור
 את למנוע הימין, את לעצור רוצים רבים
 ההסתדרות, הרס את למנוע הבאה, המלחמה

 אנטי־דמוק־ וחוקים המונית אבטלה למנוע
 העם, והמוני רוח אנשי פועלים, נגד רטיים
,וערבים םיהודי

 על־ידי רק הימין? את לעצור אפשר כיצד
והדמוק השלום כוחות כל של מלוכד מאבק
רטיה.

 כל את ללכד לכנסת הבחירות לפני הצענו
משותף: ענייני מצע סביב השלום מחנה

 עצמאותה, בטחונה, שלומה, הבטחת למען
 שלום מדיניות —י ישראל של ורווחתה עתידה
 4ה־ לקוויי נסיגה הפלסתינים, בזכויות והכרה
 האפלייה ביטול העובדים, ענייני הגנת ביוני,

 הערבית האוכלוסיייה של הלאומי והדיכוי
 על והגנה העדתית האפלייה ביטול בישראל,

 הגנת העוני, שכונות תושבי של האינטרסים
 הלכה לאשה שוויון־זכויות הדמוקרטיה,

למעשה.
והדמוק השלום כוחות בקרב היו לצערנו

אלקטו כביכול שיקול שבשל אישיים רטיה
בבחי אחידה הופעה של אפשרות מנעו ראלי
 יכולה קמה אילו כזאת, חזית לכנסת. רות

התוצ היו מה חשוביים. להישגים להגיע היתה
הנפרדת? ההליכה של אות

 אלפים בחמשת קולות. 27,765 השיגה של״י
 והעולם- ״מוקד״ של מהקולות פחות קולות

.1973 בבחירות הזה
 השיגה ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית

 שהשיגה 53,000 לעומת קולות, 80,י000מ־י יותר
 החזית של העלייה הקודמות. בבחירות רק״ח
 למעלה השגנו בו הערבי, בסקטור ניכרת היתה

 היהודי בסקטור גם אולם הקולות, ממחציית
.40$ב־ החזית עלתה

 יכולים והדמוקרטיה השלום אנשי האם
! ו הלל לעובדות תכחש ה ל

ש יכולים האם שבעק לעובדה להתכח
ת הבחירות בות ק לגורם הפכנו האחרונו  חז

1 הימין נגד במאבק
 המערך שהקימו הגוש את מברכים אנחנו
 ירושלים. באוניברסיטת בבחירות ו״קמפום״

 סביב התלכדו שוחרי־השלום הסטודנטים
 עם הדדית הצבעה להסכם שהגיע ״קמפוס״

המערך. אנשי
הדמוק החזית אנשי את כולל ״קמפוס״

 סטודנטים של״י, אנשי ולשוויון, לשלום רטית
בלתי־מפלגתיים. סטודנטים והרבה ערביים

ם האידאולוגי הנושא היה כלום סו ח  מ
אתן המשותפת לחזית לא♦ הז

ם עם שיתוף־הפעולה כלום טי דנ טו  הס
ממי ק ה  לא. לרועץ! היה שס׳׳י חברי ו ם י סט ו

להיפך.
 עם יחד ״קמפוס״ של העצומה ההצלחה

 למיספר שווה צירים מספר שהעבירו המערך
 של אחדות שרק הוכחה עוד היא הליכוד, צירי

משו פוליטי־חברתי מצע סבייב השלום כוחות
 אידאולוגיות מחלוקת נקודות סביב ולא תף

לימין. הדרך את לחסום יכולה
 הגשת בדבר להסכם להגיע לשל״י הצענו

 יש בהן השונות, הפועלים במועצות רשימות
 לכנסת) הבחירות תוצאות (עפ״י להם או לנו

 —י להפריע לא כדי — נציגים להעביר סיכויים
 מאבק למעשה. סירבה של״י לרעותה. רשימה

לליכוד. רק תועלת יביא הרשימות שתי ביין
קולר. את תבזבז אל
 הנאבקים בעד הצבע מין!יה את צורלע יש

 יהודית־ערבית, עובדים לאחדות בעקביות
הימין! לבלימת

 — והקידמה השלום כוחות כל לאחדות
בעד הצבע

ת י ז ו מ ה (1ך ו ת1ן  י
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 — — ושלח גזור
 הבחירות מטה אל

תל־אביב 4885 ת.ד.

(רה״ח), הישראלית הקומןניסטית המפלגה
וערבים יהודים ציבור וחוגי שחורים פותרים

תל־אביב ,4885 ת.ד.
ושלח גזור — — —— — ושלח גזור - — — — — - ושלח גזור

הסברה. בחומר מעוניין אני □

במרצה. מעוניין אני □

ת שם ב תו כ

בקשר. מעוניין אני □

החזית. למען לפעול מוכן אני □

טלפון
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