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Sionista “DROR”
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SABIA תיצראהגהנה

DIRETÓRIO NACIONAL

Pre Chail, 2 ie março de 1953
À Vanhacá naartzit
8800
frezados cLavéri

Temos vários assuntos a tratar, todos de carater urgenves

PROGRAMAS = Na reunião ds vaadai hainuá de 1i-2, com a prese ça de
Jorge SUSSHBN, LêSe lVexos que procuraríamos agir denvio da Hanhagá Eiiona
448 +61 0018 de 0618388 66005 É sabido que uma das funcdes da H, E

Eiioná é confeccionar os progiamas em caraver mwundiai, deixando aos movi -
mentos verriltoriais as necessárias adaptações, mas sempre denvio de ua

orientação geral, Para val, juigaros conveniente virava lhar pra vicamenves,

6 1010208 טמפ 60418880 que já se reuniu e deverá preparar os esboços de

piogiamas para apreseniá-ios coro proposta na Hanhagá Elioná,
É fora de dúvida qe a vaadat havnuá seguirá 2 orientação e a meto -

d logia do movmento, tomando em conta no entanto de que a 81018080 $ ag ra

diferente em virtude da fsão mundial, e tambem de que os programas serão

em carater mundial. Queremos que vocês nos enviem o seu pensamento a Tes-

peito, bem como a vossa orientação para esse trabalho, Vocês tambem nos

deverão enviar os programas para todas as schchavot que foram 91808

pelo movimento no último ano, Pois necessitamos dos mesmos como base rara

o trabalho, e nada temos arôs a veidá (la,), qando se mudbu a constitui |

ção das scehchavots
Isto deve ser feiic o mais urgente possivel, pois o chaver Jorge

permanecerá no raís somente pouco mais de um mês, e pretendemos aprovei-

tar a sua valiosa colaboração,
SITUAÇÃO DE DAVID PERLOV - Não t-mos recebido notícias desse chaver

e de sua atual atividade nos Últimos tempos, tendo cessado da parte dele

toda correspondência que vinha mantendo em carater particular Om chave=

rim nossos. Não é& de nossa alçada imíscuir-nos de maneira direta nos pro =|

blemas do chaver David, nem ao menos supervisar a sua estadia na Franca,

Mas é eie um chaver do 3o, garin, com obriga des assumidas para com este,

e na presente circunstância é à vaadat hatnuã que cabe interessar-se por

ele, Acresce ainda o fato de termos sabido,spor meios indi retos, lamenta-

velmente, que o chaver David pretende prolongar a sua estadia em chuiz

Jaaretz. Por estas raZoes, pedimos; a)que vocés nos escrevam declarando=

nos qual é a pesicáo oficial assumida pelo movimento (H. Artzit)no caso,

isto &, em que carater o movimento concedeu a ele essa estadia, 01818 10-

ram os compromissos mútuos assumidos, €tCes b)qual é o w sso pensamento

a respeito da si tuação atual, como rensam agir, De nossa parte escreves

remos a ele pedindo-lhe notícias, o é demais salientar a delicadeza do

problema e a necessidade de se agir com presteza e comtatos

TEMÁRIOS- Pediomos que vocês nos mandem com urgência o temário da

próximamoatzáartzit. JA de muito estamos acostumados a receber o ma-
teriai de que necessitamos com atrazo consideravel, em geral após a efes.

0178080 8 realizações respectivas, e muitas vezes nada recebemos, como

as resoluções da 610108 veidá do movimento e da veidá de unificação,

Pox esse movivo insistimos miis uma veza

Pedindo resposta urgente, saudamo-1os com ALU VEHAGSHIWU! |

-vaadathainuãe
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