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Golde WMeierson a respeito do terror

No momento atual, 2 comp. Golde ileyerson, conclama todo

para um trabalho unido e disciplinado. & impossivel aluta con-
3 si dentro do ishuv pod שיש irem grupos que neo se sub =

Os resultados desou atos podébão er ca astroficos Da
todo ishuv. Estamos ante uma das maiores ו queaa que man-

ter e procisaremos de toda nossa engrglas Náo se pode luterbem com for-
gas extepg quando internamente ha rompirento na unidade e amegcas
terroristas contra individuos, /

Ainda mais, não podemos dificultar nossa situação por
uma luta fraternal, Us gruposterroristas sabem disso, momento a-
tual Ap Fazer pressao moral, para que cessem estes atos,

que estao desmopalizando nor extorsões e ameaças a própria força vi-
t do ishuvo Kao somos um ishuy de 64208308, U mundo nos olha sob o

sasginos e gangsters. PA um judeu em i retz Israel tem
ção, No entanto, liberdade de açao, nao é extorquir di -

9201800 obrigar81 a cumprir or s de
aqu que crianças e jovens ParPANAas eus professores di
retores, por meio de surras e em j am obrig: 2dos a cufiprir
terminações; que os choferes se enc rem en tal situaçã

cue seus autos possam ser conti: à tod
publico, possamagir sol (
liberdade de açao, e sim bandddmos 01 jaes

orcas superiores e as C ishuv libertar-sewb
teremos que tomar meios ו para vencé-los,
eremos usar a força contra judeus em Eretz Israel,

deixar-nos dominar, por grupos que querem
do istuv e da população,
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Enforcamento de terrorristas

Das noticias dos jornais, leram nossos cornanheiros sõ=
bre c-enforcamento de membros de grupos de terror, De um lado, isto de-
monstrou 1 ma vez o interesse que o governo inglês tem em n£o per-

aו calma peBretz Israel. Os atos de kmxxmezxaximax enforcamento,
m lugar, quando reinava um estado de expectativa e os

ei Errorstaas tinham-se acálmado. O governo mandataario, prese
a tratar o caso judaico na ONU, tinha interesso em causar novamen-

tumultos e represalias por varte de judeus. A Agencia Judaica e as
Instancias Suveriores , do Íshuv, com todo seu esforço dedicaram=se em
sákvaros jóvense Porén a surge, o fato comprovetorio, do interesse
dos próprios terrorristas, para se conseguirem martires e assim-aden-

tos ao seu movimento facizante. Isto nos faz lembrar, o caso an-
te de Ben Yossef, ocorrido anos atras, Houve proibicao, por parts dos
dirigentes terrorristas, de assinarem o pedido de PA e,assim
foram executados, .

As manobras terrorbristas, que agora são "atos exvontineos
vingança" poem em perigo milhares de vidas inocentes;

ados em plena luz do dia, en ruas"movinentadas 6 lograd
abonos, a| ויסגתה simpatia que cauga nas massas len

estes, porem são nefastos e” 8 mente
nossa luta ed independênei às %

Os-terrorristas e seus diversos simpáticos, esforgam-sá 0
continua 4 
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msformar os enforcados em martires o assim querem , Co! iseguir uma
politica e moral. Suas noticias falsificadas, porêm exigem ain-

1 ossos eforço do esclarecer o xxx o judaismo mundial, que
n o martires sagrados. De fato, sentimos que a morte tenha alcançado
38068 jovens transtornados por uma falsa teoria; sentimos erepudiamos
a atitude ,do governo ing-16s condenando-os a morte; vorem, nao os consi-
derbmos mártires, Com sua vida e sua| morte, somente serviram a êstes cus

liquidár o sionismo,
Em todos os países do Galut, os revisionistas tentaram envol--

acontecimentos num manto de glorificaçao e assim conquistar sim-
a pare seu movimento, Nosso esclarecimento, deve elemacar nos mais

profundos lugares da vida judaica, demonstrando que não são heróis do
: povo, mas sim enviados a morte por seu movimento, cue destroi a consie.
E tencia do ishuv.

+ »esmo continuando nossa luta contra os mandatarios, pelasua
luta nefas rtrovês de mortes e destruições, tambom não pararemos. em
nosse corba e esclarecimento pelos nefendos atos terrorristas. Uma

"dadeira? o sengue destes sacrificados, nao é mais vermelho,
o sangue de dbZbnasx de judeus que foram sacrificados,
reta ou indireta טייסיב
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em os prezados companheiros, quão dificil será

os devem aprontar=s0, arrogimentar novas forças,
arte e tentar pela demonstração de nossos atos
ir a simpatia da massa popular,

no Brasil é ainda maior, Após ruito tempo de proi-

o sionismo, Volo de renente, sem preparação previa e

1 var pelo sentimentalismo.
Desde ja devemos nos esforçar, empenhar-nos com todo esforço

ara novarmente assegurar nossa predominancia no Brasil e conseguir as

E as populares. $
As nossas 01“ganizações, contiruamente devem zelar pela intro-

dução em tôdas as ocasiões do sentido de nossa luta - de. heroica Haganá
e do valoroso Chalub2, A

  

Com votos sionistas socialistas, despedimo-nos com caloroso
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(Bureau Central)

 
 


