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2- RELAÇÕES EXTERNAS :- Dentro do pensamento o resoluções basicas do Ki-

nus não deverenos iniciar quaisquer tra
balhos do caracter Sionista mais amplos,
no ishuy, agoras Dovenos apenas acompanhar os problemas mais importantes
que estão tondo o sou desenvolvimento .Jpsto sontid o há neste semostro alguns:- eleições para o Congresso Sionista, o ind da Orgenização Sio

nista Unificada

onde entre outros se discutirá o acerto ou nao de exis
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A) 242 Congresso Sionista: Nossa partici
paçao dovera ser dupla, Em Kranot ve-

remos a venda de shekalim; :além disso
devomos fazor una ampla companha eleitoral, bem como, fazer com que O =
Ishuv rea¿mento voto. Isto porque se 7 votação ( pois em alguns pai

sos tudo q feito atra768 88 acordos) e se votarea mais de 25% dos eloi
tores então o numoro do delegados para o Brasil dobra.
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