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NOTICIOSO Nº 5
|após um estudo detalhado, Public
ou o governo isvaeli um plano quad rienal
para

volvimento do país e absorção da imigração. O plano
foi elaborado conforme as

m estras=da política económica do governo,

que tem por finalidades a duplica_

populaçao pela imigração e um desenvolvime
nto intensivo à base de economia

LITUIÇÃO PROFISSIONAL DO ISHUV DE ISRAEL Hl 1949,

a seguinte a constituição profissional do ishuv
em 1949:

gricultura (inclusive ocupados em reflore stamento).....47:000
Mústria e trabalh0.......... .+.ב רר\י. גוווווי.4.
"Construção e trabalhos públicos (inclusive

trabalhos militares)....

rm ONO

)00.......... ל ל ל
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סבב וו ו0 ב11ט4........181820
36 públicos

0
civis+. +. .cbesoococrtidasso vo .....).0
e.rhtooo ope

Serviços particulares (inclusive restaurantes e hoteis): 24,000
005.5...  וds e
Desocupados em campos de imigrantOS»..ooobibormoo..

¡No total contava o ishuv em 1949 com 360.000 chefes de família
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ÇÃO E SEU CRESCIMENTO.MODIFICAÇÕESESUA ESTRUTURA PROFISSIONAL,
Conforme o plano quadrienal deverão ser radicais as modificações na

estrutura

ional do ishuv. O total de chefes de família deverá alcançar em 1953, (no

ano deste plano) 666.000 pessoas. Neste número não haverá desocupados em cam

Uk óstrutura será a seguinte:

Agricultura, +. .«.o.....«..«» 144,000 21,6%

Financiamento» evcorsccoco 14,000

Profissões liberais... .»» 590000
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Estas cifras são baseadas numa população que
deverá alcançar em 1953 um milhão

“o oitocentas mil almas, Os chefes de família serão
aproximadamente 37% da população
geral.
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O desenvolvimento da população 8 o númer
o

plano, será o seguinte:
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468.000 chefes de família
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Bnquanto no ano de 1949 o núme
ro de habitantes chefes de família desocu
pados
9 nos campos
1 ירק
de imigr
antes exa de 42.000, no ano de 1950
foi dituinuido para 23.000,
| Para o ano de 1951, conforme o plano estabe
lecido, deverá ser de 10.000 chefes de fa
mília,
Para os anos de 1952 e 1953 prové
o plano a inexistência de chefes
de família
0028808 08 4

Conforme as cifras acima citadas, vimos que no
ano de 1953 o número de chefes
“do família sorá aumentado em 110% om relaçã
o ao ano de 1949, isto é, se descontamos
8 42.000 cheges de família dos campos de imigra
ntes:
666:000 chofes de família 1953
918,000
"
.
"
1949.
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Comunicagao e transportes

Comércio
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Finanças e rondas
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São as seguintes as cifras da renda nacional para os anos de plano quadrienal:
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Total da renda nagional
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1950
30,300
72.800

1951
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39,900 49,900
87,800 103,400

1953
61,700
119:600

31,500

43,600

57.800

49.900

59,000

25.800

73.800

8.800
31:700
19,500

9.90000
37:800 424500
21.100 22100

000
0
25,100

— 20,800

25,700 24,500

18,600

18,100

19,800

22,000

23,000

96,900

86:400

0

31,500

0
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Conforme mo cifras sobre a renda nacional nos anos 1950/1953, pode-se ver que

-

'B ronda média chefes de família no ano de 1950 é de 648 ₪.

|

693 £ no ano 1951

720 £
"
"
735 £ "

1952
1953

A maior renda paxa chefes de família é na indústria, 980 £ no ano de 1953, e a

o»

na agricultura, 430%, No ramo de construção será a renda de 840 £ por ohefe de
ia, 6 no comórcio 740 £,
É nocessário salientar que a renda livro, após o pagamento de impostos dirétos,

calculada para 1950 em 277,8 milhões de £. O consumo em 264,4 milhões de £ em 1950,
ormo isto, serão as economias particulares, após descontar os impostos diretos e
2 וש

de 13,4 milhões de £ em 1950 e de 67,2 milhões de £ em 1953, Cada pessóa

conomizaxá em 1950 11,2 e no ano
1953
gom subirá a economia part
icular

El. 8

a soma média por cabeça será de.
37,80. Em por.

de 4,4% em 1950 até 13,7%
em 1953.

05 PARA PENS DE CONSUMO
.

08 gastos necessários para consúmo, conf

orme o plano, subixãode 264,4 milhão do
ibras em 1950 a 374,6 milhão de
libras em 1953, A composição dest
es gastos é assim
movista:
Em milhões de libras isralis
Produtos alimentícios
Vestimenta e sapatos

ו

!
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|" Qutros arti+ gos de consumo,
inclusive
ו

119.140
35.200

138,270
38,200

156.580
40.000

178:520
43,700

ו

30,120

30,440

40.260

44.700

8.836
50.900
10.200
10,000

10,400
550:400
16,300
12.000

6
97300
22.600
14.000

264.596

13.538
52,000
26,400
16.000

306.010

312.606

374.588

ו
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viços particulares
Serviços governamentais
Amortização de residências
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Desta tabela vemos que os gastos
de consumo dividemlse da seguinte
maneira:

Produtos alimentícios 45% em 1950 e sobem
Vestimentas 13% em 1950, descendo a 12% em a 43% em 1953,
1953,
ds
Os gastos para serviços governamen
tais e particula res deverão
o plano, de 23% em 1950, para 21% em 1953,

baixar co nforme

O item "Serviços governamentais" abrang
e todos os serviços presta

dog pelo gover_
p o pelas municipalidades 808 01080308, 15%0 $, não só serviç
os sociais (como? educa

tao; saúdo pública, ajuda social), mas também: forneci
mento de água, serviços de correio
o telógrafos, serviços de justiça, etc.
Às somas “leste plano serao constituidas da seguinte maneira:

\

im milhões de Libras Isreolis

Pagamentos sobre estes serviços

Pagamentos s/ gêneros alimentíc.
Pagamentos s/ outros produtos de
consumo

;

lotal investido pelo governo
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126,4
Conforme osta tabela vemos que a soma invertida pelo governo subirá de 10,2 mi
l0es de libras em 1950 para 26,4 milhões de £ om 1953. Isto quer dizer
que subirá por
idividuo de 8,5 libras ém 1950 para 14,7 librassem 1953. Este
aumento abrangerá a
ttonsão dos serviços sociais prostados pelo govorno como ensino obrigatório, ajuda
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TOTAL

Esta tabela mostra a necessidad
e

978,61

858,02
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14-240
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2.900
16.000

4. 200
16,100

5.800
17.200

6.900
19.800
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125.202

81.900
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para investimentos
Serviços públicos, águas, etc,
nanseiros para consunidoros

470,51

de

é,

,

,

400

investimentos em ramos

500

E

:

600

de produção e para a

população em geral. Sómento os investimentos em morad
ias se elevarao de 40 milhões de
L,1. em 1950 para mais de 100 milhõ
es de L.l. em 1953,

0THPORTAÇÃO NESTES INVESTIMENTOS.

A parte de impor tação para os investimento
s nos ramos de produção acima citados
deverá ser gradualmente diminuida, Foi planejado. quo a
importação para os investimen|
tos gerais baixe de 249% em 1950 para 17% em 1953.
Esta baixa deverá verificar-se prin
cipalmente como consequência do desenvolvimento dos ramos
de indústria que produzirao
materiais d e construçao e de investimentos que até agora importávam
os (como por exem
plo, canos de irrigação, máquinas, etc.).
A parte

de importação para investimentos

será no ano de

1950,

de 29,9 milhões de

bl, sendo disto, 4,7 milhões 68 2.1.  מסmaterial de construção, Em 1953 será a im.

portação de 35,7 milhões de L.I. do qual 12,5 milhões de L.I, em material de construção.

AS ENTRADAS|DO GOVERNO E1: S MUNICIPALIDADES,
As entradas

do governo e

das municipalidades

são

avaliadas em 61 milhoes de L.I.

em 1950, e deverão alcançar em 1953, a soma de 108 milhões de LI.
Os impostos dirétos do governo e das municipalidades serao de 25,4 milhões de

libras em 1950 e de 4,7,8 em 1953.
Os impostos indirétos deverao subir de 25 milhoes em 1950 para 41,5 em 1953.

Isto quer dizer. que o índice de entradas de impostos dirétos subirá de 100 em
1950, para 188 em 1953; o Índice de entradas de impostos indiretos subirá de 100 para
165 em 1953.
BALANÇO COMERCIAL.

:
A importação será de 104,3 milhoes de L.1. em 1950 e subirá até 136,3 milhões

do L.I, em 1953; isto quer dizer um crescimento de SI, A exportação deverá crescer
0,2 milhoos
de L.1. em 1950 para 63,7 milhoes em 1953, isto 6, 2/2 vezes mais do que

em 1950,
No ano de 1950, a importação de materiais de produçao será de 58%. Esta porcen.
tegem deverá subir até 68,5% em 1955. A percentagem de importação para fins de consu
ko deverá baixar de 17% em 1950 para 14,0 em 1953. Isto se dará em virtude do cresci

luto e ampliação da produção local, como tambem para evitar a importação de artigos
pe

.

.

lao vitais.
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ERE

0 plano nao prevé um a

-

4 5

nivelação entr º importação
e exportação, las, enquanto a
percentagem da exportação e da import
ação era de 15-20% em 1949, ser 4 de c24%
em
1950 e em 1953 deverá alcang
ar 47% da importação. Desta maneir
a 191202828 considera-

yolmente a balança comercial,
A participação da agr
icultura na exportação
subirá de 5,9 milhões de L.I. em
1950 para 10 milhões de L, I.
em 1953 do qual 9,7 milhõe
s em citricultura. Também a
axportação de flores deverá subir
de 36.000 L.I. em 1950 para 299,00
0 em 1953.
À exportaçao da indústri
a e trabalho subirá de 9,4
milhões de L.l. em 195D para
22,2 em 1953.

A exportação de diamantes se
elevará de 4 milhões de L.l.
em 1950 para 6 milhoes
om 1953, Produtos químicos de 400.000 L.l.
em 1950 para 3,9 milhoes em 1953, Produtos

toxtois de 2,1 milhões em 1950 para 4,3
milhoes em 1953,
Outro ponto importante para importação
é o serviço de comunicações, que deverá
se elevar de 5,9 em 1950 para 18,2
milhões de L.l. em 1953, dos
quais 15,6 em trans|

portes marítimos e 4,6 em transportes
aéreos.
0 plano acima apresentado,

1

que abrange todos os setores econômicos, já
foi posto
om prática, mostrando pelos resultados obtidos
em meio ano, sua viabilidadé. O plano
Tzona, a restrição À importação de artigos de luxo,
a produção de artigos popularez,
c incremento à exportação, primcipalmente por meio de acôrdos
comerciais com outros
países, fazem parte deste plano.
Às medidas tomadas pelo governo, junta-se agora mais uma
- o racionamento de ves

tuário em geral

(inclusive

sapatos).

Visa este racionamento economizar divisas para

importação. Durante o ano foram importadas 8,5 milhoes de L.I, para este fim, e para
este ano será impossível conseguir mais de 4,5 milhoes de L,I. Para que possam ser su
pridas as necessidades

de

toda a população e não

sómente as dos economicamente possibi

11818008, foi tomada esta medida,
Encontrou este paso do governo, grande oposição nos meios comerciais, que tenta.
tam organizar uma

greve geral,

A associação dos comerciantes, parte da qual dominada pela Cherut, tentou impôr 6
ão governo o ao povo sua linha, baseada unicamente em estreitos interesses particula

109 e imodiatistas, A grevo, que durou um dia e meio, foi abolida pela pressão exer
0108 por grande parte dos pequenos comerciantes, que viram que a luta co ntra o go
Yerno e o parlamento, nao defendia os interêsses nacionais e nem mesmo seus próprios
intorôssos econômicos.
TE

Com a guerra na Coreia foi novamente posto á prova O governo de Israel, Seguiria
6 tambem neste caso uma linha neutra? Poderia o governo
israeli manter-se de lado.
o

una noutralidadecpassiva frente a um problema de tal enver gadura,

que poe em perigo

paz mundial?
E
Está bastante claro de que, qualquer que seja a posigao do governo frente
a de_

is diverge
diverg a opinião
mundial, , não tomou ele sobre sí
torminados problemas sobre os quais
op
a

NOZICIOSO

£1, 6
a obrigação de apoiar em toda
o qual quer circunstándia a este ou
aquele bloco.
las, oj caso Coreia não é
uma simples diver géncia entre o Oriente e
o Ocidente,

é uma experiência de alargar pela
for ga das armas um regime á custa
do outros É mais
uma experiência de criar
"fatos
consumados",

Israel náo pode ficar neut
ro frente a um ato de violéncia que
poe em perigo a
existência da humanidade toda, P
or isto ligou- se ele á ONU e a todas aquela nagdes
que
lutam pela democracia contra atos deste
s em qualquer circu
nstância,

O Mapam, ao cantar ologios ao Egito pela sua "neutralidade"
nosta questão, pare.
ce esquecer os fatores políticos que levaram aquele
país a tomar tal posição. Esque

cau-se ele do que está, se Preparando seriamente
uma revanche com Israel e a interven
çao da ONU no caso Coreia implica automaticament
e numa intervenção deste organismo
mundial numa eventual guerra Egito-Israel. & o apoio
do Egito à la. intervenção signi

fica o apoio á Za. las, o liapam na sua cegueira política,
a determinado bloco, sómente vê o "governo
reformista que

americanos",

na sua orientação platônica
se vende aos imperialistas

NOSSA HISTADRUT.
O movimento obrei ro israeli viveu nos últimos anos um dos momentos
mais históri
cos é que determinou com nitidez seu caráter
e conteúdo,

Na sessão do Vaad Hapoel da Histadrut, realizada em 11
de máio, se resolveu aban
donar a "Federação Mundial dos Sindicatos Profissionais",
O movimento obreiro do país lutou sempre pela unidade do mo vimento
obreiro mun
dial, e assim foi que em 19.45 viveu momentos de lucidez e alegria quando poude
parti|
cipar de organismo verdadeiramente internacional, que reunia em seu sio os sindicatos
de todo o mundo,
De nada valeram nossas aspirações? o movimento obreiro cindiu-se. Esta tragédia
creou um novo status-quo, Nao entramos em análises de quem tem mais ou menos razao, Não
resta dúvida de que a ação nao está sómente numa das par tes. Primaram os interesses
mesquinhos sobre os interesses sãos e verdadeiros do proletariado mundial, Praticamen_
te o organismo que se havia chamado internacional,
o setor que abandonou constitue outro orggnismo,

nal,

deixa de sé-lo, e mais ainda quando

qualificando-o tambem de Internacio

Deante desta situação a Histadrut em Israel teve que revisar sua posição. Não se

tratava de continuar ou não continuar. Já não existia uma verdadeira internacional,

Tratava-se de resotver: que fazer? Foi então que surgiu a voz daqueles que se encaixam
concientemente no Cominform. Foi entao que surgiram os defensores da Internacional Co.
munista. Os argumentos foram diversos: táticos, políticos, ideológicos, Para Maki (Par
tido Comunista de Israel) e Mapam tudo é simples, Alí estao as forças da revolução e

com elas devemos ir. De nada serviram os adornos, já que o conteúdo é um só. Não se
trata de uma Internacional, e sim de uma séde comunista,
Desde o momento em que se deixou de ser internacional, nao temos o que fazer alí,

Nosso
proletariado não $ um proletariado comunista. Temos fé nas forças livres do ho=
o

mem e nas forças socialistass
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NOTICIÁRIO

,
E
NN remincia
em definitivo do rei Leopoldo é
a la, grande vitória anti-fascista
Conguistada pelas forças operárias após
a 2a. guerra mundial. Greves de pro.
testo, agitagocs, sabotagens, ansagas de insurreição
-- tudo isso convenceu à burguezia
lelga que ainda era proforível rocuar
no propósito de impor ao Povo, contra
a vontade
jo uma grando Parto Ceste,

um rei impopular o anti-democrático, de

que lançar o país na
porra civil. É importante notar que este combate
foi travado com abstenção do P. Comu
lista, quo se mantevo á margem do movimento;
os stalinistas belgas, como tódos os de
— ב
Bis; somente fazem agitações e provas quando isto é do agrado
dos camaradas russos,
mo paraarruinar o plano luarshall, impedir
o desembarque de armamentos, etc. Numa
jostao tao vital para o proletariado belga,
porém, os comunistas se colocaram numa pa.
1080 00018, que nos parece, em última análise,
oportunistas.
E
ÚRBIA — Continua a guerra civil na Coreia; as
forças sul-coreanas, com auxílio das amor
ricanas,
conseguiram paralisar a ofensiva comunist
a e estao prestes”

a contra|
tacar, O conflito, tem vital importância para a sorte
da paz mundial, pois é um claro
io de agressão por parte dos russos, através de um de
seus satólitos, a uma Coréia,
ly tinha existêficia independente, do ponto de vista jurídico
. Se esta agressão tiver
rito, oucxas se seguirão,
5 Sa
; Contra a Indochina por exemplo, ou na Europa,

mira a Iugoslávia, Berlin

א

Pinlândia, O êxito das forças da ONU é a única garantia

lo toremes contra uma agressao imperialista do stalinismo internac
ional. A posição as
inida pela grande maivria dos paises da ONU, entre os quais
Israel, justifica-se poi

lenamunte ,

á px
Sar. Jogo Maz
% na arena
existento,

cialista brasileiro lançou em fins de julho último candidat
os próprios
dência e vice-presidência da República. Sao candidatos, respecti
vamente,
ira e o Dr. Alípio Correia Netos O 1º é um velho estadista, que en_
Lica como discípulo de Rui Barbosa, do qual esereveu a melhor biogra
4
vezes deputado estadual e federal pela Baía, evoluiu constante
%
da,

até tornar-se socialista. sstudioso dos clássicos marxist ass 6

y

E

Snx.
Joao uangabeira como a primeira figura de toda a esquerda brasi
tiva, tendo o seu prostígio já ultrapassado as fronteiras do país, Presidente, desde
fundação AD Or Do, 6 1680 Mangabeira o candidato deste partido e de todas as for= >*

BS proletárias concientes do Brasil. 0 sou companheiro de chapa $ um ilustre médico

à lista, ex-membro da P.i.B,; pola qual lutouna Itália. Presidente da secgao paulis_

B.do P. Socialista, ex-prosidonto da Associação Paulista de Medicina e lidor da classe

dica paulist

a luta pelas suas xeivindicaçoes, 6 o Dr. Alípio Correia Neto um gran
e do socialismo do Brasil, Ambos simbolizam o despertar da classe
Etária brasiloira vara as suas tarofas históricas,
"nome da c
A

A
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