
são Paulo, 13 de Novenbro de 1952.

Às maskirulot dos
Snifim São Paulo e Rio

Prezados chaverims

Tem estaa finalidade de po-los ao par dos tranites desenvolvidos junto ao Gordônia para a unificaçãos

Em reuniao conjunta das Hanagot Artzlot dos 2 movimentos, resolvemos apressar 20 maximo os preparativos

para a Unificação, una vaz que mundialmente ela já se deu e nada há que nos separe aquí,

Como somente não é possivel realizar un Congresso de Unificação em dezembro, por motivos já expostos em

carta anterior, queremos aproveitar estes 2 meses para ao náxino aproximar os movinentos, bem como, afim de

não perdermos tempo, iniciar atividades conjuntas naqueles campos em que é possivelo

Afim de supervisar e orientar seu desenvolvimento, formamos una Comissão Central de Unificação, de 6

chaverin (3 de cada tnuá), dividido en 3 nachlakot: maskirut política, organizacional o chinuch, tendo sido ln

dicados por nós, respectivanente Nuchem, Erwin e Sigue. Suas funções serão, em ordem: preparatao política da

Veidá de Unificação; machanot, dinheiro e manifestações públicas para a Unificação? programas para machanot e

atividados tarbúticas gerais junto. Alón destas explfeitas, caberá a esta comissão orientar em todos outros
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Também en São Paulo e Rio - onde existen os 2 movinentos - deven se consótituir conissoes locais nixe

tas, que deverão centralizar a execução de todos trabalhos conjuntos, tais como:

a) machanotz serão conjuntas, uma vez que até lá seremos um só movimentos

b) 5º garins os eventuais candidatos do Gordónia deven ser ligados aos nossos pró=garinin, após aprovagáo pri=

nárta pola eomíssao mixta local, .

e) nanifestaçãos políticas e educativas: todos os snifim dovem procurar fazer manifestações publicas em torno

da Unificaçãos Nos snifim São Paulo e Rio organizarestedoagrandos atos públicos. Estes 2 snifim devem

começar ja glguns preparativos; receberão maiores esclarecimentos da conissão central dentro de dias»

Sugerimos também atividades educativas e tarbúticas Internas de esclarecinento e orientação.

0tarbúticas conjuntas: no Rio € São Paulo propomos uma aproximação por mato de messibot, onegue le

shabaj ete., conjuntos.

e) proselitismos o proselitismo deverá ser desenvolvido conjuntamente, concordando o Gordánia com nossa dire-

trizo Proponos proselitismo sob mesmo grupo, com objetivo aos dois movimentos Indistintanente, coloran=

do os novos onde for mais convenientes Suggeinos a formação de grupos de estudo Dror-Gordonia, podendo

ese aproveitar bem o pretexto da Unificação para sa formação destes grupos 2

f) militância o shitufs os militantes integrais do Gordonia entrarão no nosso shituf, sugeitas suas militan=

elas ás conissãos nixtaso
Sendo 86 6 que se nos apresenta por ora, aguardando notícias dos chaverim, nosso chalutziano
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