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Porto Alegre,

Histadrut Dror

Bureau Central

Ayacucho, 352

BUENOS AIRES

Bstimados chaverim:

|

1

Recebemos sua carta de 28 de fevereiro e circular

> 6 de março referente ao Kinus Latino-Americano de nosso movimento,

AFILIAÇÃO INDIVIDUAL À ORG. SIONISTA UNIFICADA DO BRASIL : - Extranha-

nos o que

nos escrevem a respeito dessa resolução do 20º Congresso Sionista já

que êste assunto está um tanto confuso devido atitudes contraditórias

assumidas por delegadosdo nosso movimento. Assim, o chaver Léo Hal-

pern que organizou a Histadrut Achidá no Brasil, pregou à nossa afi-

118080 0 606 assim como a todos os companheiros do Brasil de

bãa vontade.

-

Mais tarde porém, um delegado da Histadrut o chaver Meyer

sesling, do Mapai, se opos cateszdricamente > nossa participação na Uni-

ficada, pois segundo Ble «essa representa uma dispersão de fôrças, ale

gou ademais que nem um Congresso resolveu algo de concreto a respeito

aisto, e que o último Congresso regeitou a proposta de Ben Gurion re-

ferente a formação da Histadrut Achidot em todos os países. "al ati-

86 vor conseguinte fêz com que alguns companheiros tanto no Rio como

. são Paulo não se afiliassem à juventude Unificada, No entanto, a

maioria dos nossos chaverim apoiam e ativam na Unificada,

Conforme poderão verificar nas resoluções da 2a,

Moatzá, deichamos de discutir êste assunto para fazê-lo no Kinus que

«e realizará o mais cedo possível, já que existe alguma oposição que

justifique a não adoção de uma resolução imediata. Voltaremos na pró

xima carta sôbre êste assunto.

- Pscrevemos para todos os Snifim referente a

este assunto, sendo que sdmente SãoPaulo nos

contestou alegando que não poderiam participar por ser "curto" o pra

zo para se prepararem. De qualquer maneira discutiremos com ê1es as

teses que pretendemos apresentar ao Kinus. Do Rio e Curítiba aguar-

damos resposta. Com referência à participação de Porto Alegre é pos-

sível que participem dois chaverim. Em caso de confirmação lhes co-

municaremos incontinente.

PARTICIPAÇÃO KINUS é

- segue fôlha 2 - 
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VANGUARDA JUVENIL : - Aprovamos com satisfação a proposta no

sentido de imprimir uma página de Van-

suaria Juvenil em português e remeteremos em seguida o material

necessário. Sôbre a quantidade das mesas estabelecemos que po
deremos introduzir em todo o Brasil imediatamente a quantidade
mínima de 200 exemplares. Ademais, iniciaremos com a campanha
das assinaturas diretas com o recebimento do número especial de
810860 à Hachshará que nos deverão remeter diretamente sob pa-

samento de 3 pesos anualmente que lhes enviaremos,

KIBUTZ HAGHSHARÁ : - Por intermédio dos nossos chaverim tive-
mos um relatório da nossa primeira Hachsha

rá Latino-Americana. Esperamos que a corrente emigratôria cha
lutziana da Argetina a ser intoiada em breve seja ininterrupta.

Possuimos candidatos À FHaehshará que pretendem integrar ao Kitu tz
em dezembro ou janeiro próximo e pedimos que nos enviem vários
shilónim afim de preencherem,

MACHANE KAITZ : - Desejamos desde já iniciar os preparativos
para a nossa la. Moshava no Brasil e nesse

sentido desejamos que nos enviem tôdas as instruções e orienta

ção sôbre o material necessário, quantidade e relação completa
se possível de uma Machane,

FOLHETOS APUNTES DE SEMINARIO E CONSTRUCION REVOLUCIONARIA : -
Em vista do grande interesse por essas publicações, pedimos

que nos remetam 50 exemplares de caia folheto, cujo importe
remeteremos após a sua venda,

NOSSOS SNIFIM : -

Porto Alegre - O Snif Porto Alegre iniciou a reorganização
no labor educativo com a nomeação de novos

Menahelim de elementos que participaram da Moshava e estão com

pondo as resoluções da Moatzá, A biblioteca formada com livros
adquiridos na Argentina está sendo de grande utilidade. Com a

' vinda do Prof. Bariaeh de Curítiba será iniciado um seminário
permanente para Menahelim,

São Paulo - Désse Snif recebemos uma extensa carta comu=
nicando-nos a eleição do novo Vaad que tem co-

0Oo Sr. Bernardo Cymryng e um erupo de ¿timos
esclarecidos companheiros, 6 2

do para participar no Kinus que a unia4 Dreparan-

da promoverá no próxima dia 30 de abril no 0a Unifica
tamos remetendo-lhes parte do material recebido. 0

= segue fôlha 3 - 
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Curítiba - Com a partida do chaver Frederico Bariach foram 1
tas eleições sendo constituido um novo Vaad sob ádireção do chaver Ary salperim, que participou na Moshava, En-

viamo-lhes uma grande quantidade de material educativo.  Aguar-iamos a contestação sôbre a sua participação no Xinus.

Rio de Janeiro - Apezar das nossas insistências temos recebi
do poucas notícias sôbre êsse Snif. A última carta dava referências lacônicas sbbre as suas atividades, Pa

rece ser o Snif menos organizado. Estamos aguardando contestação
para remeter-lhes parte do material.

Recebemos uma carta da Mazkirut Dror em Tel-
Aviv aprovando a Central em Porto Alegre e prometendo nos reme-
ter material e auxiliar no que for necessário,

Sem mais de momento, aguardamos sua urgente con
testação e firmamo-nos com o mais caloroso

FRAINTCHAFT

Mauri6 ersz
Mazkir Rachi

 


