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DIRETÓRIO NACIONAL /

| São Paulo, 13 de setembro de 1952,
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Prezados chaverim,

Ww .. En resposta ás Últimas cartas dos chaverim enviamos=1hes á puisa de
informação, é parte, as atas das reuniões da Hanagá Artzit. Nesta
abordaremos sómunte os problomas referentes 4 Veidá Olsmit,

Delegação.- 869280 nossos delegados 6 Veidá os seguintes chaverim:
Doy Cymerjmg, Ilans Czeresnjia, Samuel Karabtchevsky,

Israel Steinbaum, Ans Raichek, Americo Pluht, Benjamim Roisman (machon),
Efraim Bariach (Hanagá Artzit). Suplentes; Fiszel Czeresnia e 7086
Etrog (para o caso de um dos chaverim nso puder participar ou já for
representante de cutro organismo). Er :

Piataforma.- 0 prejeto de plataforma que recebemos, elaborada pela
- conissão mixte Dror-Gordonia, leva-nos á conclusño de

“que é preferivel não tirar nenhuma na ocasião da unificagáo, em lugar
ds aprovar Um documento inexpressivo, no, qual a sonoridade de Lingame

gem mal escônde & ausência dá conteudo, e as vagas generalizações, ou
absoluto preenchem, a falta de definições precisas, É melhor elaborar
uma declaração curta e sintetica e deixar a plataforma para uma época
em que e trabalho conjunto já. tenha dado ao movimento, uma base ideo-
lógica suficientemente una. Si esta proposta não for aceitável na vei-

“dá, é nosso pensamento que se prefira arodação da plataforma sul-
“. bmericana em todos os pontos em que isto for viável. Nao enviamos
*61888 0 projeto porque achamo=lo totalmente fora do que minimalmen-
“te pode=se exigir de uma páñtaforma.
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7 Educagáo +- Sugerímos que se aprove nesta Veidá apenasa sistematização
: organizacional de nossa atividade educativa (kvutzá, shich-,
7 : vá, 050:( , deixando a redação dos princípios para a mesma
“oportunidade, em ye se redigir a plataformas Da mesma forma, se isto .

não for aceito, tome=se como base para a /redagao a parte corresponden

te da plataforma sul-americana. Quanto ás propostas organizacionais, .

achemo-las acóitávois, com as ressalvas que serão apresentadas orelmenu

te pelo chaver enviado da Hanagá Artrite;

Organização «- Dentre as vérias propostas quexekahaxamexx apresenta-
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das para & eatruturação eral do movimento, elaboramos algumas mais

precisas, que também serao apresentadas pelo chaver acima referido.

O mesmo chaver apresentará as posigões da Hanagá sôbre outros assun-

tos gerais que deverão ser parte da ordem do dia da veidá, assim

como, apresenturá o relatório do movimento brasileiro na veíiid.

Sem mais, aguardando pronta resposta, envíamos nossas saudações

efusivas ao garin e d veidá olamite
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Paulo singer - Mazkir Rashi
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