
 

]
/ ג
[ 1 E a a'- Hanhagá Dror=Gordônia
4 $ Argentina
2

Prezados chaverim: 0 1
 Comunicamo-lhes que os trabalhos de unificação do Dror e Gordônia

no Brasil desenvolvem-se aceleradamente com muito bons resultados. Consti-
“tuimos uma comissãá mixta Dror-Gordónia,dé.inificacío que os está supervisan |
do e orientando. ו

A Nesta queremos tratar da realização da próxima Veidá Sul-America- -
na do novo movimento.

nossa opinião que esta Veidá deva realizar-se com o máximo deלכ
urgencia, afim de permitir ao novo movimento iniciar suas atividades dentro
de um programa de unidade de ação sul-americana, pois que quanto mais demos
rar, mais os novos movimentos territoriais se desenvolverão separados, esta-

| 011128מ60 exentuais diferenças,
SE A data mais prímima possivel para nós é entre 21 de dezembro e 14
Oco. Escolkhbm os dias melhores para vocês e telegrafem. Este perio-
do coincide com a realização de nossas machanot das shichavot menores, mas
pela importância da Veidá, estamos dispostos a arcar com possiveis prejuisos.

Recebemos o telegrama de vocês propondo 4 a 7 de dezembro, mas
considerando a necessidade de realizarmos o Congresso de Unificação Brasilej
ro, antes de irmos a um congresso continental, esta data, bem como qualquer
outra prpxima, é-nos absolutamente impraticavel pelos seguintes motivost
a) resta-nos pouco tempo parapreparar um Congresso Brasileiro e as manifesta

ções públicas da Unificação. -
b) período de exames que atrapalharia este congresso, em novembro, visto que

muitos possiveis delegados dos snifim são estudantes,
Cc) tempo insuficiente para prepararmos papeis para a viagem à Argentinas
d) Ainda não temos dinheiro.
€),o preparo das machanot seria prejudicados.
1) Os meses de novembro é dezembro, durante os quais nos principais
Bnifim esperamos desenvolver um sério trabalho de proselitismo - tarefa de
importância vital para nós, hoje - estariam perdddos por preparações e vias
gens e este trabalho comprometido já de inícios.

Esperamos resposta sem demora, se possivel já com detalhes sobre
Y... as manifestações programadas, as delegações, a ordem do dia, divi-
são de temas, entre os movimentos continentais, dinheito, etcCep CtCees

Sem mais, recebem nossas. corddáis saudações chalutzianas '

Shalom
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