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so sionista ciu Jerusalem. 0 Com resso rounir=so=á
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de discutir:
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:8( sobre a ação dos paises arabes
contra “cdinai Israel.

b) sôbre. as ¿randes possivilidades do desenvolvimento do rodinaL
Isracl,.o' que é do fundamental importância. O Congresso terá
os se
.
guintes objetivos .2 visar:
-

1- Solidarizar-se politicamente com todo o povo judeu ao redor
de Israel.
2- Fortalocor a cooperação de todos os judeus do mundo - Sionis
tas, em prol da paz de Isrecl,
5- Alargamento das possibilidades do um fortalecimento

completo

nos movimentos chalutzianos de todos 085 4
e Aprofundar e expandir a educação nacional-judaica, em
todos
os paises onde pulsa um coração judeu.
5- Esclarecor a todo o povo judeu o grandioso alcance
do trabalhocolonizatório quo esta desenvolvendo-se em Israel
- e encontrar
os meios para a sua expansão e desenvolvimentos
6- Seguir um cominho corto para o invostimmento. de caia
nacio
nais, especialmente para que a nossa indústria possa
produzir as nos
Sas riquezas 6 agora na assim como
o potrolco, Cobra,
cobro,' fosfatos o cnorgia atômica para fins pacificos,
o assim por

diante.
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-7 Organizar o absorver as
andos massas da Alia dos paísos ara
bos, nos quais a vida normal dos judeus tornou-s
o perigosa.
8- Incontivar o movimento das cidados para o interior
, ospecialmente nos lugares pouco hsbitados do pais, ondo
os municipios necessitam sor transformados om grandes cidades, no
Noguev e no Galil.
o) Movimento Sionista um oxocutivo
que soja mantido pola
força o dodicação, om prol da rosponsabilidado
do e. e
quo possa desenvolver a tarofa que lho

6 designada

10- Criar um sistoma do coordona ção entro o 0
Sionista o
o Govôrno Israolí a rospoito; dos ja citados
compromissos.
 אל ל ייe oa

Como 60 do so notar

a primoira vista, são as taro-

fas posadas c do grando rosponsabilidado. Nño ontrar
omos om profundas
analisos, das causas בis ligadas ao Sionism
o, o quo procisamos
zesolvô-las; mas um Congrosso o qual soja compost
o por fôrças cha lutzianas, políticas  ב0 rosponsavois, da lMiflogu
et Poaloi
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se propoe

roalizar: es troitar e incentivar o trabalho exigente o construti

VO».

stoja em oposição

ao

.
exccutivo Sionista, o qual
sua maioria
 סנ טסIsraclí, hojo 008008860 polo liapai,

Dodera criar uma situaçao do conflito tal quo sorã dificil falare om trabalho serio o construtivo.

Os clomontos propriotários, são natura menz
mais fortes no Galuth do que em Israol. Nossa tarefa
e de nao
ar que os partidos burgueses cm Isracl ( como os Sionist
as Go
, O Horut o os Religiosos ), rounam-se o conjuntamente criom
intoresses do classe '.
y
Nonhum interesse pode unir comerciantes ou
vendedores do Brasil aos comerciantes ou vendedo
res de Israel.
É
Cada comorciante e vendedor do Brasil,
so

6 um judou dedicado ado Estado do Isracl,
entendera que o contoudo
profundo quo sustenta Modinat Israel c
as possibilidades de sua e

xistoncia consistem no fato de que a maior parte
dos habitantes de
Isracl

serem clementos criadores,

isto ec,

trabalhadores em prol do

abastecimento do Pais ( para dota-lo do um abastec
imento suficiente c necessario )y trabalhadoros industriais ( pera
podor dotar o
Pais dos produtos necessarios o do artigos para
exportação )»

E

ta sadio corpo do trabalhadores intelectuais,

assim como: medicos, engenheiros c filosofos, com uma
unica finalidado: o reerguimento o expansão de uma sadia nação,
que precisa ser

composta por clementos produtivos.
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Cada judou do qualquer parte do mundo pode
comproende-lo. Seu apoio politico dovc sor dado ao
partido obreiro
chalutziamo Mifloguot 208103 מססעת

Ho movinento juvonil, gue ocupa-se dia a dia
com o sou trabalho cduentivo, cujo objotivo 6
0 00 formar vida nova
o sadia, para poder ajustar-so
na vida pratica dom movimonto coloni
tório em Erotz Israol, não devo portanto doixar
de existir as inquio
tudos sobre o Sionismo Politico, oc deve colocar-so
à frnnte q lutar”.
pola organização do um axbionto favorávol ao rodor
do Mifloguct Poa

loi Brotz Israol.
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