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4 0 emos em seguida um resuno dתג velo ministro de תגמסהפ Jddezer Kenlan, no“lientou Kanlsn Que fal:iva porra esclare

as sobre 5 dolitiga economica do govêérno, que vráti
1058 88 0658688 0 09889 DErtido, o dere disvirtuarlonistas e irresvonsáveis dos homens do Mavam,RE a corroborar estes nelevras, convem destscer 8601, 0 que ex-
y ג 2. ihronovitz (secretário do Jlapai) nz mesme Veeida:- Pedí : pas
evra para esclarecer 9 Seguinte: nerto de discussoos con 98 representan.
es do Mapam :fim de que Derticivem no S9verno, esteve z meu esrgo, jun-
o com Lubieniker, No decorrer das negociações, Derguntou-se os con
heiros do Mavem, si estavem disnos

À
eo 6 Abastecimento ( E

q/ 008 o & cirteira de ¿limenta-B9 luger de Dov Josef). A Fesoosta foí negstiva, Na
pela osortun id:de Ben Gurion os »erguntou si est-rien disvostos « ocu-
Er a q rteira de Finanças. 4 Pesnocta Toi tenbem negit iva.Hoje Dodemos observar Gue lhes 76801658 facil criticar,
m) drecisamente os trebslhos que Se negaram a ceslizar,

=וכומ

9 01800989 9ע0-
Setime Vecias da

cer 88 interrogsti.
camente estro diri-
ES menobres confu-  
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/'+. Começou Kenlzn sus exnosigzo exbressando o desejo de frzer de-
e-sminsdos osclsrecimentos,, "O Estado - disse - tem poucos meses de vida,
E Companheiros do Mepam não ר: 010 100 do governo, E nosso Pesar, Mes du
Ente os vrimeiros 9 meses forsm colcboridores e de ecordo com = 108108 |
Gis simples, devem ser responsáveis 0610060 neste veriado: e as
itic:s hoje feit-s ו 6 0 S mes

Us » logicamente devorio ser 6₪ comparação com os meses
“tividede em comun,"

Bis OS DIAS Sh QUE MADAM DEBTICIPOU NO Gov no.

"Quero reforir-me - continuou Ktolsn - so problem: do Índice derestia. Naquels Oeusizo fui presidente da Comité cue “ealizou es nego-6460085 com os -erresententes do Você Hopoel (ixccutivo c- Histsdruth), ecual tembém Derticivcram os “eh-ver int Ben Tov e Sizling do Monan.Berenstein e Grinboim (Sionistes Gerets) vicram 5 nos e hos cosnicarsm que, Dire votar o cumento de Dreços, que serisz um grende verigoeconomis de Isrrel, devemos buscsr um cominho pera dar co obreiro un aunto de 6 = 7 libras, Intervirem entro 50008 58588 que nerticinamecd Hepoel dz Hist:druth S nos comunicrram que, si encontrassem um crenho como o mencionado, não se buscrricm outros weios de soluçao,Pora evitsr discussões 902100808,8 todos de acordo nes-Comite, da nocossidade de encontrrr o crminho desejrdo, Cono teruinouessunto? Aqui há Companheiros que Derticip rem em nome do Verd HanoelSs discussdes e szbem que logo viecrzm e nos disserem Que, cnescr de quehsideraram e pedirem anteriormente טטפסמע ume saida, nºo vodem conti-Cr nes Ciscussoes, .3 6 ס05151ט6000+:16₪08:םפפומ
Ss foi un argumento nz luta pre-eleitor
is estes n£o dão honra «o assunto.

Mis então estsvemos todos juntos no govérnMom nóo >rovuzercem publicar um Índice diferente Lo de hoje. *; RA quese deve entao eete crgunento, especislmente cgors, quen-Queremos começar com 5 reorgenização e senar - 5 vida econsmíca? Agorae se queixam que escandemos cifras, Quero exprosecr-lhes que o Informe0501 08%5ע8 5 disposição do V=:d Hopocl e de todos aqueles que quizeremudí-lo. 5i é que 9 orimneiro cno, fci um no de guerre, no quel fotás -rigsdos a etesogurer noss: subsistencia e a alcançar os Dossibilid-=des deSs torncrmos independentes, ésto rno temos 8 hosso frente טמפ luta muito8 nerigosas ASSEGUR:R 4 INDIPINDUNCI: E POSSIBILITAR Q01 todos fzlam. Estr encruzilh-da no terreno econômico, n5o é menos fun-ental que a luta milit:r, e todos cqueles que Se vreocu-em no futuro deEtz e dz cbsorção dz aliá, devem tentnr p eviamente f-zer um brlenço pro9 pora cveriguar o ceminho « seguir,

» “bertamente, sois cota modifics-al. Wo entrarei em mais detalhes,

2) e os companheiros

  



T Te a. MASAS Apresentemos en seguidancisdo velo ministro de Fin
istadruth. Sulientou Kanblan 88 interrogsti-8 50026 5 volitiga economics do govérno, que praticamente estro dimidas as pessõas do Dosso vertido, e vir: disvirtusr es manobras confu-onistas e 1עעפפה onsáveis dos homens do Mavam,

Pere corroborar 68stas nelevros, convem destecer aqui, O que ex-65800 2. ¿hronovitz (secretírio do Mapai) na mesmz Veeidár- Pedí « pa-pra para esclarecer o seguinte: perto d:.e discussoos com os representan-s do Mavem «fim de que orrticivem no governo, esteve < meu corgo, jun-com Lubieniker, No decorrer dis negociações, Derguntou-se sos conva-eiros do Mavem, si estsvem dispostos : 5061%8ע059%618ע8 de ¿limente-o € ¿bastecimento (no lugsr de Dov Josef). A aeta foi negrtiva, Nsela ovortunidade Ben Gurion os verguntou si estcrizm dispostos : ocu-r « errteiro de Finanças. 4 resposta foi tenmbem nos tiva,
Hoje podemos observar que lhes Fesulte mels fo1 criticrr, (M2-m) vrecisamente os tribslhos que se negaram o ves12

=כוסואסב

um resumo d
anças, -liezer Ke lean, ne S
que fal: va vera esclarecer

discurso PRO =
imz 760108 8

ל

  

₪ Começou Kceplzn sus exnosição exnressendo o desejo de frzer de-Eninsdos seclrrecimentos, "0 Estado - disse - ten Doucos meses de vida,companheiros do Mepam nso vrticiosm ão Boverno, c nosso pesar, Meus dute os vrimeiros 9 meses forsm colíboridores e de seordo con 5 lógicais simples, ndo ser respons "veis Selo realizado neste periodo: e as51058 101608 lógicamente deverco ser em comparação com os meses
181710566 סמ comum"

Ru OS DIAS SH QUE MAPAM DERTICIPOU NO GOV RNO.

"Quero reforir-me - contínuou Kzvlsn - o problema do Índicee
estia. Naquelc oessizo fui presidente do Comité que 76011200 88 06
¡goes com os enresententes do 761 (ixceutivo Ga Histrdruth
quel tembém participeram os "ch: ver iu" Ben Tov e Sizling do Menam,

Borenstecin e Grinboim (Sionistas Gersis) vieram nôs e nos co-
icrrsm que, Dare votar 9 sunmento de Precos, que seriz um grende verigo
Conomig de Israel, devemos buscor um caminho pera dar 59 obreiro um au
ES de 6 a 7 libras. Intervirem entro todos os p:rtidos que perticipem

cd He1 da Histedruth e nos comuniczram que, si encontrassem um co-
ho como o mencionado, não ee buscrricm outros meios de solução.

Pra evitcr discussões nerigosos, estivemos todos de ueordo nes-
Comite, da nocossidade de encontrar o crminho desejrão, Como terminou
ssunto? Aqui há comp:inheiros que porticip rem em nome do 7056061
discussões e srbem que 1óg9 vicram e nos disserzm ques «pesar de que

Siderarsm e pedirem anteriormente buscar umc saída, ₪59 09660 090%1-
nas Giscussoes,

5 6 positivo que fzlemos 75918, rbertemente, pois cesta modificz-
foi um argumento ns luta pre-eleitoral. N:uo entrarei em mais detalhes,

E estos n£o dao honra co assunto.

Mis entao estavenmos todos juntos no govérno, e os companheir os
Mopom nro propuzersm publicar um Índice diferente vo de hoje."

"A que se deve então eete ¿rgumento, especialmente ,06 05 , quen-

veremos começar com a reorganização e sanar 08 600090168? agora
e se que izan que escondemos cifras, Quero exprosssr-lhes que o Informe
tol ostard a 6180981089 69 7516 אפספ61 0-60 %9008 80001098 que quizerem
05-15. 81 6 que 2 prímeiro ano, foi um rno de guerr:, no quel fotás

098 q essegurar noss: subsistenciaoe &alcançar os vossibilidrdes de
tornzrmos indopena entes, ésto cno temos à nosso frente urr luta muito
nerigosas 2980000090 4 INDSPSNDONCI:. E POSSIBILITAR O 00do
todos fa1300 Ests encruzilh:ida no terreno econômico, não é menos fun=-
ntal que a luta mi lite ע, 0 todos ¿queles ¿ue se pdrescusen no futuro de
iz e de sbsorção dz הר66ץשמ tentnr p evismente 72202 טמ 5nço סע

Dera cveriguar o cominho 2 seguir.
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meses dosdo Dezembro a Junho, a ltportação de Isrrel atin-

milhoes de libras e a exvortagzo e 1,333,900 libras apro-

tros meses de Junciro c Março a porcent gen de exnorteçãos,

es da produção cítrico: mes de quolquer modo termínsmos
¿Ll com um deficit de milhoes, Taubem 9 olano 1200886

tem = redução da importação de םע%פ%שספםספ 8%

vn: some de 33 milhocs de libraspor 2n9 n2 concciem

am-se cgora" outras cousas” que néo entren nos atris

ento de Aprovisionamento o Govérno, chegaremos a um

םמטפב de 50 milhões, se nao meior, e he quem crec que

milhoes de libras

mobilizar a est:s febulos:s somas?

3) disse que ? alentrremos £ exncrtaçeo"; mas como

nao se de e nossibi idadé de competir no merezdo?

s pardessim, O govêrno faz 9 nossivel para obter pa

de libres que possibilitem 9 trabala970 9 desenvol-

   

do mesmo . 2 zemos tenda em contas o trabalho Que outorga a cen

obreiros e para poder conservar sbum remo tao importante que nos

» oxtrangeira. Hoje nós demos sos nerdessim um empréstimo afim de

ar 6 anerfeiços o trabalho, já que verâcde é que 68 e ramo corre ו"

s rltos oreços que êste ano recebeu 5 produção no mM

Poderia enresent:r-lhes tombém > situação de outros r.mos para

i assim, y situngao de-nosss produçao. Dizem nos quo não é 89

ue influca e mito certo, Wes, uBcso nos nos defrontamos sômen=

: com clório do obreiro? Nós pro stamos trmbem ateniao ¿ crrestiz do

rebalho oa סופט 8qué encarccem a produçao: q

É muito facil envontrur necades nos outros, é ederto que devemos

onar tods: = situaçãos Ms previamente devamos inspecionsr se 'a nos

aqui presentes €
está em ordem. Pode aceso »lguemn dos que estao

nescgurar que a instrbilid:de atu-=

desonvolvor = nossr economiaconhecem « verdadeira situa:

seguir e que poderemos deste formas,

com ascnormes trref'rs que nos esperam?

ança comercicl nor meio desohancie
ós queremos liquider o deficit de bel

nto de importaçao de ccpítol nacional o particulcr. O ccitsl nacio=

suficiente para preencher as funçoes que devem ser exceut:d:s €

trazer 89 veis mercadorizs no lugszr de dinheiro, Quero se

2-0 capitel pocionsl, conjuntemente com 001601 סע

sstisfrzer melhor cs necessidades dos milhares de olim que
Su

 

 
ção o

minui constantemente 9 desenvolvimento do

o lug r ideal prra inversocs de capitel,

“do que absorve e crescs const: ntemen

det=lhes: nos 2.2, ט,ט, o cenital

inversão reslissdo, mas nosso

Ss. No cusode existir»

x szo tais que n£o e

       

  

 

o Erctz 182003 0

gride e possui um more

quer o 2306008

“ercbor 0019 8 300 66 פט

8 não cutorisa ע60006ע estes lusr9

osprecos da construção no pais Y

itai que estejy seguro de tel lucro cm de um muito menor,

o fácil então, a importação de copitais".

    

E o
ms

 

do trabalhos osquais ostão todos em vic de serem

er contro 5 especulação tas preocupir-se polo proble

produção
« isto? que deverá

Como poderemos chegar +

io? Para istos quero vol sr ₪ uns pontos fundamentais

e ver sc nos £

 

4 1

21125698. Nao só lu

; סמ 9% e cumontar 5

6 fazer para 2leanção
É tos :

o assim ch do valano TZBNA,
dusntemos de 505200 com a 11-

hs or nós traçadas
:

É ל ass mréceremos? Em primelro lugar para preencher -s ne-

sara O na עפ
m x

1 a
5 0

sdos mínimas de ecrãs poss92, não com os preços as mercado negro" mes

prégos que n9s consideramos convenientes Bars 0565 artigo. Este 6 0

dimental do PLANO TZUNA. 32 falei que prraisto, deve mobilizsr-se

dezenas de milhões de 1ibres. nuno enoca de cuerra nolíticz que

simples. Não vosso re 2 detelhos, Poderiz contar=

  

 

 

forir-mo agora £



> TNOTICIOSO DROR Wo 1 , לק,ב
0 3 א : 20

lhes quio é ificois São “B negocicçães com £ Inglaterra, Hx jí vírios mo-
505 606 ם59 86 “ide combrY non nc2800 1 com É Inglstorre, nom com o seuImoé io, Um dos motivos princisbvis d que nao disoonos de mocds ester1a fim de esscgur-rmos rs nocossid des mínimes, devenos aL יפע polo
mens, do 33 milhões de libres, ;

0026008 «o mesmo tcupo brixar os nfêços rs não com os instru,
montos mais difíceis, Guercnos brixcr os RE sobr: ¿sos de estemdcrtizrção. Mg O quo orotendo MM: p.m dizer quondo frln do nréços clevrdos do
ter nsporte? Resolvemos tr- balhar e exceutar c nao frlar demccisdo 8 2ע08-
peito, Com este objetivo criamos o ministério de «bastecimento Bho trosE tculemte destes ndroblem:s,
: À Queremeos evitar o dhsperáfo Lo » qual existe em grande quent ide
de. O dinheiro que ss u iliz par:7%e supérflurs 607695 866 07
nalizção ocre satisfazer cs necessidr 668 65 produ-co, Nós queremos mobi-
izer o dinhbiro, seus po” meio de gm: róstimos ou soja mor mein de imnosón

%08. 0 05-10 8 0 sposiço dabrodução, Não temos outro lug'r pre mobili-
z5r mito dinheiro,

Acuso crirmos algo de novo com isto?| lógico que v: mos polo rxxk
ceminho de outros povos, desde 5 0088150 5 Engl fria N: rússic » QE
Dois da Revoluç: o ה 6tod: ¿sf ór e xigiu-se 60888
de =ilhões sucrificios em nomo do an Ta39 a 2 ortido Trrbedix
ihist- sind. que Sara muito longe de fendê-lo nom nto, Tube -
lesquizer:m -cfgucer sui cconomis ¿depois ds destruigdas d: guorrs, >du
ísto forem obrigados, cu nrimeiro lug: Y prometer s cada um 9 mínimo ne-
cessírio e dodiarr « imo penca Produção. Sóbre que vemos nós cons=
truir 8 9889 vrodução? S9 à base dz ejudo do Ge lut?Insisto no mou con-
csito de evit:r o dispordício o censlizer cs fôrcas 8 produção, 24

¿Mm O segundo caoítulo da nrogrem : 0762 וסמל 11.5 nto.dio יץסטונר =en
todos os ramos, ars soja por meio ce imosto no Saisoupor meto. 2
emrestimos do extrangeiro, 09m > 5 mobilizsça 5 091 frio.em chutz
lacretz. 80175 8 ב su n:o 4006008, ]1100111280-15-0מם08 6more c quendo

Etejs dispisto tf stuar dentro dos limitec do nrog ma govornamental, ácaso
isto é sômente um: exposiçao de nalevre s?

Eus ram-nos dizondo cue vend Í: mos nossa inde:end êne ia solos
100 mighd:zs de dól:res reccbidos0 empréstimo dos כט. Nós nogo-
ci mos e Est remo disoostos = negoci:r gom todos os príses do mundo que
concordem entontr=zr conosco um pl no conum ncts Cesenvolver as negocia-
ções comercicis e mobilizs גיס 65 11 necessario, Culosrem nos que vamos
mbbiliznE czpitol nos BLEU, U. Fizéno pre podermos cumentesr 1 nrodus
quo de pais. 36 milho:s de dótares do dinh: lo emprestado destinsmesc de=
ro o aumento da agricultura mixta.; 20 milhões כ-85 a industriss 26 mi-
lhdes prro a construção e 25 milhõcs vers o desenvolvimento dos comuni-
ב

INCREMENTA 4S INVERSOES

Nos próximos dizso governo.conunic rá פט: político: de e>oio 6

nas inversões Dir: des55 agricultur: , transpor

e comunic: ção af im de vode coli cs עם 00900015 o assegurar cs possibi

lidades de absorção o e - do nosso inde:Dendéncia, JE so disso

qui que não há indopendéncia molitica sem inde 966 6מ0 1: econômica c nº
be inde vbendonciz 069080105 sem um: economia que vosss sustenter- so: -

0800.9 nós nosdirigimos - os judous gerando neo mod im rjuêr no-

2 o Ishuv existentes nom ptr: e ecconsmis existente, Jucremos rovebcr as

+ guerra, assim como n.9 se envergonh:r:m Russia Eres nça, Co re-

cb Y ¿uds de outros novos no poríodo de guerra, 8060082 0 8108 » cre

jon: lmente muito mis do que nós recobemos, O novo judeu verticápou na

jireção 66 nossa guorrs só com 30% enquent o que 5 Inglr terra 20000068 695

teria 50% dos gr Rea,¿de guerre, Vos, o Ishuv, currcgomos com 20% dos

Estos e aing: 6 neecsszrio considerfr. que cstrmos cm guerr:, Tás diri-

imos o פצפ 10060 60 os dóm em osneciãl, os meios vrr: : cbsorgro ds

igraçãoo m se Gucremos vor a Y erlidrdo crusmontc, diromos quo tr“ooduco

sto terreno tívemos êxito, O f:to 6 que não mobiliz-mos meios pare

altoEa osto objetivo vizjou 0015מ 5 chutz lenretz, Shrret  



NOTICIOSO DROR Ne 1
EdPeg, 4

ovicjou e Gojda Neirsoh esté Dire visjore O govarno nãovergonha 6 0668 à agencir Jvdrier dirigir se יפזפ judeu p: ¿Ju-dor a 0908%עט650 69 0:48 6 rbsorção ca imigrcçã 55008028 606 nio poedemos recebor do Chutz- ssRg 98 úcios suficiontes » ve esto tirofa o89mos obrigados = criar fontes sfim de cumentor c produção c nossibillter q:subsistencia do Tistrdo e o unAno drs funções com resneito aos olimNós Mblicrremos nossa volitic: com rosocito à inversco de Emos "60% em negocizçoes com um grande firme nico 10015 nrºa em-grende emo 685 no arís, Lhcs dereros tods : rjude, pois ,28vbsorção 60 18 0 segu anço da noes: independencia $ en-

 

        
  

    

  
   

 

  

108 טס FLÍS E AUMINTO DOS IiOSTOS
a 4a Devemos afrantser trubem o vroblom: de mobiliszção de meios noe-- האח. nos que nro se cobram sufici: nus imnostos, Creio o mesmo,

158-509 Que nós devemos s.ber = quem avlicsr 98 impostos, É corto 606 5bem modificações e que esbem sperfeiço-montos e não s9 nós, nas tembém
nos queis 9 sistem: ds imostos tom loo anos Ge vida, como

 

outros novos
na Inglstorra, T cmbém alí hó un crítica notórin sobre os invostos:; mas,sen dúvidas hg Yל סחעה₪61ם0יתע muito entro nós. O fundamental e s-bersins condições em que vivemos cm sitação gif rentolda ce 198 088
do vundo cotre prob omss de levantrmento do setrdo, di9 rro ;kibutz galviot, voderemos continuar firmas no caminho,"

Ke-len terminou sur exnosição com rs seguintes valrvr=ss
- Che rim é possivel que existen nm: rigos e que se criem sitube
568 01210618: ₪98 devemos nos 1600 -9 6055 que םספ 080025, 8
ads + ovoortunid:de 6 o dircito de loventer um ojete 39, trrnsformálo»-omos

num Estado ândenendente, num Estrdo do novo de Tsracl 008 בבני
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HOUVO BoDls DE 97000 עפ 600 ₪ 706 .8
Foi estrrgrão o cominho Recado inflação, Cenois que o governo

riunfou na campanha vols baixe, nosE weses, do רעפ6פ5 der500 a 700

artigos segundo declarou 9 ministro de «b=-stecimento, Dov-Jossf, Vrs טע9-

xiu:s semenas bz 1-5 ainda Ó' Dres onde outros crtigos, ¿crescentou

que o pleno "Tzena" 6 trensitório, que voderá dur:r dois ou três anos e
de que nor 1 sô não é 2 solução 69 croblem: econômico do neís, É impres-

cindívol receber capitale sumento עמ nrodução, Refer iu-so mais tarde
hecessidsdc de importação dos nrises que mais barato vendem,

 

Bete pleno do governo tendente a poder rbeorver a sliá o plani-
fic:r a economia sobre bases sas, nzo tem pDzralelo na historia, E sus im-
port:nci: nao resido somente no que se nodo cconomisar de 12 5 19 mi-
lhôes de libres por ano, mas também sm seu efeito nº vsicologis social,
Daro acostunmsr o criar uma consciéncir de respons:bilid:de e disciplina
omo consequencia de difícil siturção, ,

Haver: que existir um contrrole cbsoluto c serr o ;stsdo que cs-
trbeleccré em que condicdes se hiveré de produzir e.c que preços se have-

* do vender, Trrto-se Go um: verdcdeir. nlanificrçuo que cbarez todos os

osneectos d= vida. ו
7 assim, vor esemplo, atualmente e de acordo com o exvressrdo por

Dov Josef, trete-se de dimiovir os vreços, e no o nivel de vide o muito
menos congolcr os salerios. O nais jé se encontra em nleno nrocesso de di-
ninuiçã o do preços. ¿stomos e dois meses desde o começo deste 9906880, 6
f-zendo-se um estudo dz realidade etual, mode-ce comprover que vczlmente
estes dois meses enesuínherci o ishuv a unr diminuiszo notável 6088

sem hrver-se diminuido o selírio real do oporírio, Os diírios dr onosiçr 0
e en _primeiro pleno o "1 He mishmar", costumi.r inmrimir zs palavras diu
nuicio de nroços entre =spes e perguntam-se si rcalmente houve tal dimi-
nuição, ¿4fim de que 01 indo conheçe em forma simples ה 6,

טז que averísgue em sua economis familicr, sem necessidrde de verguntrr

a sous dirigentes políticos.

     

  

   

 
 

 

  

   

 



   

    

   

   

    

  

 

   

  

   

   

   

    
   

   

      

   

  

  

  

NOTICIOSO DROR Nº 1 Pão. (5

RSBesevesveito ao futuro hz “Que determinar, que o importante mera
: no 8 E e Seu selarioreal e nao o szlário noúinal; o numero de ar-
uenoa e neo 5 soma de dinheiro que pode receber, Porque;

98 acima, no efa de valorização da moeda ha 2 q 5
nuir-se o salerio nominal, E o

É -Lógicamente não so vai vermitir e diminuiçaao do selério, onquan-
o isto a or justificado Dor una diminvig 50 sériz dos preços. Se a dimi

noOl nao for real, fictícia, fpr-se-ã o לם nossivel pere impe-
dir qualquer dininuição do salério, \

Dor outra darte, existe o problema do "stenderd de vidal. 4 n9-
dulagas devera acostumer=se a viver sem :s coisas quo lhe sro disnensáveis
e se tratará de que toda E nonúlação disvonhe dos elementos que “ez=lmente
lhe são necessários,

Com cesneito 5 segund: ovto ds declaração exnressr por Dov Jo-
sef, da necessid:d de obter BaE extrengeiro, como verte do »l:no po-
r “esolv:r o problema de ebsorçro e estrbilisnção, convém esclarecer 2l-
guns רש:

Tre ter-se-s, de obter dinheiro vor ₪010 06 imsostos, mos de mes
mos não- ו ( mínimo d:s necessidudes. Cr lcule-se que med ian
te um: grande revolução poderá se obter 9 necessírio pare 98 trobelhos

canto educacion:is, e tr:balhos sociris do ishuv,o que tombén
e impossivel de un dia pers outro, O K, K. L, 6 9 Keren H:yessod deverso
cunent ar sus8 nrrecadações. É

Brcsta o ceminho dos empréstimos, sendo que nos crbe dizer es.

066 clmente que todo 9 empre stirio que 86 MISS recobsY) venhí este de At-

cheson e Trumen, serí “ecebidozj visto que 5 olíá nuo se cbsorve com nalay
ros como o crê Mapam, sem concretizrçoes 620%1758, ₪78 sin por meio de.

feitos,

 

  

E

2 .Afluênci: de ccnital privzão é outro fonte muito inportante

º considersr-se, Neste sentido6“rio ter rmito-cuidzdo, visto 2

05 que as conddsses 5 burguesia szo vuito perigosas,

£BOTE y» ¿e muito certo cue 2) 0001581 privado nro o obrigsdor vie

a Israel, e tombén é ruúto certo que o grande cr pital judeu vive comode-

mente em seus respectivos paises e somente virí sob 0900 1090954
Hoje em dio, 8 condições para o capitsl no sao deus melhores.

Disto resulta dificil f-lor-se hoje d: nrcionslizz gro cinde que pereoniite

rizório que 5 nocionnlizeçeo se transforme em elemento enti-sionisto, vis

to que o canital, devendo reslizzr umnc função sionistr, sa de fazé-lo,

Não (devemos esquecer que à nroblenr mois grave do Bstedo ca bd

sorção de Alié e que rtuclmente “esidem de 65 « 80,000 ו nos "ba

teihaolinf campos de imigrantes).
E e do proletrrisdo cumentrr seus esforços e continucr sendo :

grundo epopciaפמ6ט5265

ES 0 =

DISCUSSÓES INT ¿RANAS NO NARAM

Grande discuss aoereceu na fileiras do Muvem «o redor da nro-

posta do Hoshomer Hrtzair de abrir cs portas do nertido 2 árabes. Dizen

à nos círculos do Hashamer Hitzz2i , que suz or כ 08% 5Jo ם 090010885 8

*dn posição geral deste nertido frente 29 nroblema árcbe, tanto no que se

efero ros ¿ríbes de Israel, ben como no ia8 סס11%5 105 666 1

0 0ע168%0 16010. 2079918 8ericção da Mediná noo hé unis justific:tiva

prre a existencia de un partido £ bese racial, Si se aspira « un jstedo

bi-nzcional; si se roinvidicz 8 inclusão dos frebes n:s instituições dr

Histedrut, entáo porque nºo sorvirs o prrtido de exemplo e se transforre

2 2

.pasanda esta proposta re-giran energicamento 9s ER de anti

go Siá Bet (L'condut Henvoda) chefindos por Tabenkin, que de un lido con-

cordam em se ligor a un sertido érsbe que estejz de conformidrde con a li

nha do Mapam; mas 9096--se fortemente A Una: fusão,1100¿rob quesseu partido

«ind: é sionista € n£o se poderá obrigar 98 papsukos arabes. 2 se enfronha-

“en en blenrs sionistas internos. va
en em pro Ed
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