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 1983 — סתיו בגדי למכירת
אופנתיים! בגוונים

 ערב בגדי של חדשה קולקציה יבוא:
 ואיטליה. גרמניה פריז, מאנגליה,
סינגוגוי ומשי נקי משי מערכות

י6ץט ט=ן10ק ג פולופ -
 מכנסיים, אופנתיים, עור בגדי

וחצאיות. חולצות ג׳קטים,
מיוחדים! במחירים עדיין

מיוחדות. הזמנות להזמין ניתן כן כמו
חגורות! של מרהיב מבחר

א  ומכנסיים חולצות מקסימות, שמלות א/ו
הארפים. ובבל הגדלים בכל לקיץ

מיוחדת תכשיטים תצוגת
ביום תתקיים המכירה

שי 1.10.83 שבת 30.9.83 שי
$3111)ז13ץ 1.10.83 £1>ד13ץ 30.9.83
10.00- 14.00 10.00-14.00
16.00- 19.00 16.00-19.00

תלם זיוה בבית
ד רח׳ הרצליה־פיתוח ,10 המלך דו

1^7 £ £ £ \\\7"01 161106(1681 11110^ . 
3£׳\1>1 £13111616011 31,. ) 10 

־11113011, 761. 052־72976 ££6ז2113?

הממשלה מדיניות ומתנגדי השלום שותד׳ אל
̂אביב עיריית למועצת הבחירות ערב במיוחד, אליכם פונים אנו  יפו.—תל
 כן. תשובתנו — מוניציפליות? בחירות לבין לשלום המאבק בין קשר יש האם השואלים, יש

 לכיבוש להתנחלויות שקלים מיליארדי מקציבה בלבנון, הכיבוש להמשך דולר מיליון יום מדי מוציאה הליכוד ממשלת
 עמנו. על שבא והפוליטי הכלכלי לזעזוע אחראית היא עזה. וברצועת המערבית בגדה ולדיכוי
 התנחלויות. מסבסדת בומקומם העוני ולשכבות לעובדים מהסובסידיות גוזלת הליכוד ממשלת
 בוד בשטחים, לבניה מופנים רבים משאבים העיריות; של והבריאות התרבות החינוך, בתקציבי מקמצת הליכוד ממשלת
 האחרונות השנים 5ב־ ירד יפו—בתל־אביב: הבניה התחלות היקף מצטמצמים. תל־אביב ובתוכם בערים הבנייה תקציבי

.68׳70ב־
למען: העיריה במועצת גם יאבק — מלבנון מיידית נסיגה שתובע מי ולהתנחלויות, לכיבוש שמתנגד מי

ולמלחמה! להתנחלויות ולא ולפיתוח לשכונות כסף ★
וערבים! יהודים יפו,—ת״א תושבי לכל וצדק לשוויון ★
הדירה! גודל לפי ולא ההכנסה גודל לפי עיריה למיסי ★

פנים. משוא וללא מורא ללא דברה האומרת השלום וכוחות השמאל של העקבית הנציגות היא חד״ש
היחידה. היהודית־ערבית הרשימה היא חד״ש

 העיר. למועצת והשכונות השמאל נציג לבחירת תורמת אינה נפרדת רשימה להגיש האחרון ברגע שהחליטה של״י
 כפיר, צה״ל, נוה התקווה, שכונת ילדי בחינוך שנה 30 מזה עוסקת העיר לראשות חד״ש מטעם המועמדת חינין שולמית

 וערביות יהודיות נשים לקירוב פעילה חינין שולמית השכונות, תושבי בחיי היטב המעורה ציבורית דמות היא שלם. כפר
האשה. זכויות להגנת המאבק לקידום

השכונות, ואת השלום כוחות את השמאל, את נאמנה ותייצג שתבטא יפו—ת״א בעיריית בנציגות ברצוננו אם
התותחים, רועמים כאשר גם ראשה מכופפת שאינה בנציגות —
1 הצביש — וערבים יהודים העיר, תושבי לכל וצדק לשוויון שתיאבק בנציגות —

חינין שולמית הצביעו
תמיכתך! חשובה כה לכן ממשי, הוא לעיריה נציג להכניס הסיכוי

 ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית
הישראלית הקומוניסטית המנלגה

ואישי השחורים הפנתרים ארגון א ׳ תל־אביב
וערבים יהודים ציבור \ 26205 ת.ד.




