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de que nor 1 sô não é 2 solução 69 croblem: econômico do neís, É imprescindívol receber capital e sumento  מ עnrodução, Refer iu-so mais tarde
hecessidsdc de importação dos nrises que mais barato vendem,
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Bete pleno do governo tendente a poder rbeorver a sliá o plani-

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 milhôes 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,
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Haver: que existir um contrrole cbsoluto c serr o ;stsdo que cs-

trbeleccré em que condicdes se hiveré de produzir e.c que
* do vender, Trrto-se Go um: verdcdeir. nlanificrçuo que

osneectos d= vida.
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assim,

vor esemplo,

ו

atualmente e de

preços se havecbarez todos os

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 dininuiçã 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 608 8
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 diminuição, ¿4fim de que 01
indo conheçe em forma simples  ה,6
 זטque averísgue em sua economis familicr, sem necessidrde de verguntrr

a sous dirigentes políticos.
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Dor outra darte, existe o problema do "stenderd de vidal. 4 n9dulagas 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 Josef, da necessid:d
de obter BaE extrengeiro, como verte do »l:no por “esolv:r o problema de ebsorçro e estrbilisnção, convém esclarecer 2lguns שר:
Tre ter-se-s, de obter dinheiro vor ₪010 06 imsostos, mos de mes
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9 necessírio pare
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Brcsta o ceminho dos empréstimos, sendo que nos crbe dizer es.
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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 comodemente em seus respectivos paises e somente virí sob 0900 109095 4
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
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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  וnos "ba
tei haolinf campos de imigrantes).
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