
מפראת• הבדת׳ החבר אד
 לשנים העובדים הסתדרות של דמותה את לעצב כדי לקלפי, תלך למאי 8 ביום

 קולר לתת לו קורא - הפרוגרסיבית הרשימה הציוגי. העובד הבאות.
 והדימוקרטי הציוגי האגן? את תחזק ״פ״ בהצביעו למועמדיה.

!הבלדית כהסתדרות
1 בהסתדרות הציוני העובד ויילחם נלחם מד. בעד

 להסתדרות והתישכותיים מקצועיים תפקידים ייחוד כעד א.
המדינה. לידי מדינה תפקידי ומסירת

 המתוקנים כאצל אצלנו, גם כי לכך, לשאוף חייבת בישראל העבודה תנועת .1
העיקריות. הסוציאליות הפונקציות את המדינה עצמה על תיטול שבגויים,
המדינה, על מוטלת תהיה שהחזקתו ממלכתי, בריאות שרות ארגון

 בריאות שירותי קיום השעה. צו היא — והמבוטחים העבודה נותני
 גורם הוא — מפלגתיות חולים וקופות הסתדרותי ממלכתי, — מקבילים
בעיקר. הפועל כתפי על הביטוח עול והעמסת יעילות לחוסר לבזבוז,

 המפלגות של השפעתן מתחום כליל להוציא יש העבודה חלוקת את .2
 מחפשי ציבור של ניכרים בחלקים מעורר כיום הקיים המצב השונות.
 עבד לשכת רק מפלגתיים. ושליחים תקיפים לחץ מפני חרדה העבודה

 תוכל המדינה, מבקר של ובהשגחתו בפיקוחו שתימצא ממלכתית, דה
פנים. משוא כל ללא צודקת, עבודה חלוקת להבטיח

חדשה. שכר מדיניות כעד יילחם הציוני העובד ב.
 עיקריות תביעות לשתי עונה אינה בהסתדרות היום הנהוגה השכר מדיניות

ה: המופנות פי *
 שהרוב מפני הישראלי, המשק של הכלכלית ליכולתו צמודה אינה היא .1

ואוטומטית. טוטאלית שכר שיטת הנהיג בהסתדרות המפא״יי
 ואינה החפשיים המקצועות ואנשי העובדים מציבור 70/סס מקפחת היא .2

בתפקיד. או במקצוע להתמחות טוב, יותר לייצר רצונם את מעודדת
 והגדלת השכר כל על יוקר תוספת מתן תובע הציוני העובד
פיתוח. לאיזורי והליכה השתלמות לעודד כדי השכר, הפרשי

ההסתדרות. כחיי דמוקרטיזציה כעד יילחם הציוני העובד ג.
 היסודיים תאיה את להפעיל העת הגיעה ההסתדרות של התרחבותה עם .1

 איגודים פועלים, מועצות ממש. של סמכויות לידיהם ולמסור
 לגרעיני ביצוע מצינורות להיהפך חייבים - מקצועיים

צנטרלי של התהליך ייפסק ההסתדרותית. הדימוקרטיה
 ורשות ממש של השפעה ותינתן וארגונית משקית זציה

!השורה לחברי הדיבור
 השימוש בשמה. רק ולא בתוכנה כללית להיות חייבת העובדים הסתדרות .2

 מפלגתיותןבגון להופעות ההסתדרותי הכלל ובכספי כללי הסתדרותי בשלט
 חברי על הרוב מפלגת נאמני והעדפת המוניציפליות) לרשויות בחירות

 של בכלליותה פגיעה מהווים — הסתדרותיים ביצוע במנגנוני המיעוטים
ההסתדרות.
 לביצור ההסתדרות של דפוליטיזציה - היא תביעתנו
!כלליותה

 למשק ונהפך הדמוקרטיבי אופיו את ויותר יותר מאבד הפועלים משק .3
ריכוזי. — אדמיניסטרטיבי

 במפעלים העובדים של שיתופם תובע הציוני העובד
 קבועה מדיניות והן ובהנחלת ברווחים ההסתדרותיים

ההסתדרותיים. המפעלים מוצרי מחירי להורדת ועקבית
 ההסחדדות- □י ההדגשה. את לבועל ו3ת

היא! שלו
ך □ ציונית דימוקרטית, כללית, עובדים כהסתדרות רצונך 1 □

"3״ הצבע

!חיוך מבצע

 תהיה מי
ת כ ל  מ
רי ו חי ה

 החלטת 1 סבלנות מעט עוד

 כקרוב. תפורסם השופטים חכר

 לקיצו, יגיע גם זה מבצע ..ואם

:תזכרי תמיד

 את בנעיס •פה תיור
! □ י י ח ה

 את מיסה *תיא״
החיוך

הקהל דעת מבחן
:עמדתך את לדעת מבקשת הפרוגרסיבית המפלגה

ללא גם בבחירות ויצביע דעתו יגבש כי בישראל, הבוחרים בציבור אימון לתת אפשר האם .1
כן ? רעשנית ותעמולה מיותרים כספים בזבוז

תשפר לכנסת, הבחירות מתקיימות בו יום, באותו המקומי לשלטון הבחירות עריכת האם .2
 ותבטיח המפלגתיים האינטרסים מן להפרידו תבטיח בעיותיו, תפתור העירוני, המשק את ותיעל
כן ? התושב של צרכיו

בגישה דעות, בהתנגשות הוא — במדינתנו הרוח וחיי המסורת הדת, בעיות של הפתרון האם .3
כן ז הדדית וסובלנות הבנה של נסיון ללא כפייה, בדרכי וחפשיים דתיים בין נוקשה

 ומתמידה, חריפה מלחמה ידי על יפתרו שלנו בחברה והכלכליים המעמדיים הניגודים האם .4
וחיזוק המחייה, רמת ולשיפור הפריון להגברת הדדי שיתוף ללא משנהו, על מעמד השתלטות

ן5 ? זו מטרה להשגת השואף הצמרי הכוח
לא. כן תשובתך את בקו ציין
4397 ד. ת. תל־אביב, כתובת לפי ושלח מהעתון הקטע את גזור

.31.12.1955 ביום פג שתוקפו ,123 מס. אישור המוען, ע״י ישולמו הדואר דפי
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לא
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לכבוד
הפרוגרסיבית המפלגה---------
תל־אביב ---------
4397 ד. ת.---------

 השולח כתובת
 המשפחה ושם שם

 הכתובת
רחוב

המשק
הכלכלה

ללא־צמחוניס אות
 של מרחיקת״הלכת הצעתו אחר ימים חודש

 להעלות הופיין זיגפריד אליעזר בל״ל מנהל
 (במקום 15/י>0 או 12־/0ל־ הרבית שער את

 הצעתו היתד, עדיין כיום) המקובלים 90/0
והכספים. המחר בחוגי העיקרי השיחה נושא

 גד היתד, הבנקאי לאשראי הרבית העלאת
ה בשוק האשראי ממפרשי הרוח את טלת

 יותר, הגבוה החדש, הרבית בשעור שחור.
 אשראי להציע יכולים היו והבנקים ייתכן

 האשראי מנותני לקוחות מושכים יותר, רב
 15ל4מ־ פחות לא של רבית הגובים השחור,

•30״/־ עד
 אשראי. בבעיות התעמק לא הפשוט האיש

 הרבה מוחשיות בבעיות מעוניין היה הוא
בש לראשונה כי לשמוע שמח השבוע יותר.

 של חופשית מכירה הותרה פיקוח שנות בע
וסוכר. בשר

במט שפע של משותפת תוצאה זה, צעד
 אותו את נתן בחירות, ערב ואווירת זר בע

 מחיר :בארץ הלא־צמחונים כל לגבי מייד
 שהן אונקיות, 12( הסטנדרטית הבשר קופסת

ת גרם) 340 .1.200ל־ הקופסה ל׳׳י 1.600מ־ י

מסחר
וד״ק״יד־מד״יד הגדוש

 הפסח חג שלאחר השבועות נחשבו תמיד
המוג הקניה אחרי המסחר. לחוגי רזון כימי
 בפדיון טבעית ירידה חלה החג שלפני ברת

 — מסוימת לסחורה שנצרך מי ורק החנויות
לחנות. נכנם — מיוחד באופן פותה או

 זו הסוחרים, החליטו ובחיפה בתל-אביב
 אפרים הקונה. את לפתות השנייה, השנה
 הסוחרים התאחדות מזכיר רחב־הגרם, גוזמן

וה הגרוש מפעל חידוש את יזם בתל־אביב,
 לירה בסך סחורה הקונה תל־אביבי כל גלגל.
 אותו המשתפת המפעל, באיגרת זוכה אחת

 הפרם :ביניהם ערך. יקרי פרסים בהגרלת
 מבית- מכונית — ביותר המושך הישראלי
 חשמלי(שנתרם מקרר קייזר״פרייזרו החרושת

 תל־אביבים להעריך היודעת תנובה, על־ידי
ב נייד ופרם במוצריה) מקרריהם הממלאים

תר:  והגליל סדום לאילת, טיולים עשרות יו
אגד). גלגלי (על

 במפפל .חיפה. סוחרי היו זריזים פחות לא
לח פרסים אלפי כמה הציעו הקנייה עידוד
חיפה. חנויות 2200ב־ הקונים בין לוקה

 כמה המפעל עלה הקודמת שבשנה בעוד
 החיפאית, הסוחרים להתאחדות לירות אלפי
 הבלונדי מזמרה שיסמן, דויד הפעם קיווה

 הוצאותיו. את לכסות ההתאחדות, של הצעיר
 שיחולקו ההגרלה, תלושי הפיכת הדרך:

 הדפסת על־ידי תעמולתי, לאמצעי קונה, לכל
גדולים. מיסעלים של בתשלום פרסום חומר

א1צי
ושיש ונדביס מחזות.

 לפרי נוסף חשוב, ישראלי יצוא כמוצר
הש נתגלו טכסטיל ומוצרי יהלומים הדר,
 כי גילה הדתות משרד סיכום דת. חפצי בוע

יו של בשווי דת חפצי יוצאו שעברה בשנה
ארצות. מתריסר ליותר לירות ממיליון תר

 קדושה בתשמישי רוכז היבוא חצי כי אם
טלי תפילין, מזוזות, תודה, כספרי יהודיים,

 חפצי של חלקם גם נגרע לא ומגילות תות
קדושים. ותמונות כצלבים נוצריים חן

 מלבד ביותר, (והקר) המעניין היצוא פריט
 שיש :ומצות חנוכיות, אתרוגים, דת, ספרי
דולר. אלף 20 של בסו ומצבות׳ כנסת לבתי

גלגלים
לעצבי□ אבקה

 הארבה ממכת עיראק ניצלה שעבר בקיץ
 על שרוסם הדיאלדרין זה היה אבקה. בעזרת
 גם יבולם. את הציל ממטוסים, עיראק שדות

 זר, הדיאלדרי! היה לא הישראלית לחקלאות
מזיקים. מפני יבוליה על רבה במידה שמר

 להסתפק לא שליחימיקליס החליט השבוע
 דיאלדרין לשוק הוציא חקלאי, בדיאלדרין

 העלול הבית, לעקרת רב משיכה כוח בעל
 : עצביה את לפחות יבולה, את לא אם להציל
מו פעולה בעלת צהבהבה אבקה זאת היתד,
ש ופשפשים, נמלים מקקים, בהדברת חצת

 בלחץ (המופעלות התזה בקופסות הוצאה
 פרוטה 500 במחיר גרם, מאה של קל) אצבע

הקופסה.

916 הזת העולם


