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Poalei Paion “itachdut
Mif Rio de Jineiro

Chaverin Shalomt=
7 cem pesar que comunicamos nesta, uma forte resolução de

| III Veidá Artzit cra realizada entro os días 27 e 3 de março do
corrente.

A resolução é a seguintes

|

" À terceira Veidá Artait lovando en e enta a inobssrv
a por parte do
Poslei Tsion Hitachdut do Rio de Janeiro, das diretrizâbci
es mínimas exigidas, nasreleções entro o nosso movimento e q partido, resolve suspen
der
as relações com o Último até que tais diretrizos sejen novona
nte obser
688"

Lamentamos profundamente chegar a esta situa gão, mas fomos for
gados a isto por todo o histórico de contratempos 9 irrespo
nsabilidados voga
se perante nossas êiticuldades,

Sentimos não

terem onvíado a nossa Veidá, instância máxima do
movimento, um delegsdo conforme pedido em carta do dia
15 de janeiro, ou as
menos
respondido nossa carta do dia 0 88 [8ת16 סע0מ66

" O impasse tomado é desagradável à nós » o consideramos problem
ático pera

com nossas relações com o partido do Bio."
"Antes de tomarnos nolidas drásticas, gostaríamos que o partido
do Rio me

manifestesse a respalto?
Esperando imediata respostaçse*

2

Consideramos a reno lugao do nogsa Veidá acima transorito sono
o Último extremo que poderíamos ter che Gado, mas apesar que queríamos
evitésia
não pudemos fugir desta posiçao, dada a 41062038 68 negligónca
vossa fara conose
co«Pomamos-a deposi do 11588 horas de reuniões e discuss
ões

apesar qe vo
mos nela passos negativos em relagio 3 nossas metas políticasediante
de no»

808 problemas comuns no Brasil é em Iarzel, echamos que elas assim
deverian
ser resolvidas, pois nos É impossível contínuar da forma que vinha ss dest

rolando.

$
Julgamos madurs nossa regolução o merecida em todos
os sentis
dos Éticos a de honestidode de ua juventudeque encontra en seu partido
do
Rio mams uma de suas dnficuldadesem voz de apoio,

Como diz a resolução, suspendemos as relações,  גוס,8108 6

que de vossa parte nao cumpram com os compromissos em relação
a nós, considos

ramo-nos em rolações cortadas com o 208101 Tzion Hidachiut
do Rio de Janeiro,
Cremes que conpren

razão.

derão nosso jasso emprendido 6 nós darão

Som mais, despodimo-nos cem o nosso chalutziano

