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São Paulo, 14 de Novembro de 1951.
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Prezados chavorim:

: a
Tem esta por fim tratar dos seguintes assuntos, em resposta as suas

duas cartas de oultbro último.

x DALA E LUGAR DO SEMINÁRIO E MOATZÁ: as datas possiveis para o movi
mento argentino0 as mesmas que convem ao movimento do Brasil, com a ressalva de
que a da 10/12 e impossivel pois as férias escolares começam aqui somente no dia
15/12; fica pottanto a data de 15/62; d mais taidar, para o seu início, sendo nos=-
sa sugestao que logo depois so siga a Moatzá, 1o mesmo local.

¿Quanto ao 1 destas realizações eremos regimente o Brasil o mais
conveniente; não eremos, porem, que seja no Kibutz Hachshará "Ein Dorot" » tento p
lo fato de realizarmos as nossas machanot kaitz, de caracter nacional, para maghs-
himim e ovdim no Beit Hamadrich "Berl Katzenelson", em Petropolis, onde também te-
xa lugar a nossa Moatza Artzit, e assim todos os chaverim brasileiros estarão, na
data do inicio, do seminario, concentrados la, o que representaria uma despesa o u
ma perda de tempo, que seria desejavel de se evitar, como pelo fato de o proprio
kibutz não estar em condições de servir de 28100 a qualquer realização coletivas

“

DADOS ACERGA DO SEMINÁRIO: os .chaverim do Brasil que podem partici

par do seminário, restringom-se aos da Hanhaga(7) e mais moia dúzia de dirigentes
locais; pensamos não enviar mais gente porque é necessário que apos as machanot os
snifim o mais depressa possivel voltem a pibno funcionamento. Gostariamos de saber

quantos chaverim vem da Argentina, Uruguai e pela Ola. ,

RAMA SEMINÁRIO; ditamos ser

q

programa que os chaverin
sugorem restante Siase asTRENESaladas 5888858 8691,8

oximos o seguintes .

,psdos problemas atuais do socialismo, de hoje, a nossa posi

ção porante a nova Internacional; concepção de vida do movimento, com xelação ao ma
, .

E+pa primeira parte, acrescida de uma anáñiso social ampla do ki

ls.butz o sous יי ela de sionismo e análiso dos seus problemas políticos
108.

puna d) a sua segunda parte. 
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e)_Agua terceira parte, acrescida da analise de problemas atuais do
movimento: situação da juventude suleamericana judia e ação do movimento sobre ela;

a juvenilização da dirigência do movimento , progissionalização no movimento; =8º da sua estrutura organizacional.
Quanto aos chaverim nossos que possam desenvolver temas do seminárioSomente pederemos daz “uma resposta dopois da planificação dos trabalhos, a ser reali-zada no fim deste mês, quando ontão lhes escroveremos.

ORDEM DO DIA DA )ג , Concordamos em linhas geráis, com a propos-
ta de vocês para a ordem do dia da Moatzá, porém gostariamos8 ela fosse ampliada
incluindo outras partos:

1) Movimento sul-americanos relatórios (o. Leex, Argentina, Brasil, U
9058para Aestrutura organizacional e traba

s da «As? maski
é 2) Chalitaéiseadde hitiashvut do movimento, garinim

continentais.

3) Política: 8do ARRE wnificagdos futuras com movi-
mentos irmãos: Moatza Olamit e Gorfonia. (

4) Chinueh; programas; discussão das possibilidades de se chegar a
unificação de programas e métodos chinúchicos.

5) Lishkat Xeshex: Composição, atividades (shliénut taktziviim). Es-
peramos que ב 8ampliação da ordem do dia, JUS soment e podera vir a tormar a mo |

atzã mais concreta nas suas discussões 8 resoluções.

Sem mais por ora, aguardando breve resposta dos chaverim despedimo-nos

com um chalutziano 2
Alei Vaghshem
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