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Prezado companheiro?

Permita-nos vir à sua présence com o seguinte 2s-

santo: quando de sua visita a esta cidade, nor diversas vezes aborda

mos c assunto da creaão de um novo Snif nesta cidade, bem como a par

ticipação de jovens de sua cidadenum seminario, dirigido pela compa=

nheira Gueula Chavktú de Buenos Aires, que tera lugar nos nrimeiros

dias do mes de julho, Sabemos que O companheiro possue a suficiente

capacidade para tal empreendimentos graças 20 seu prestígio o ideal

concretizador de Eretz Israel obreira, Lornar=se-2 conhecido em Pelotas.

Dirigimocnos גס prezado companheiro, exatamerte quan

60 0688 50026 50008 nós uma das maiores obri acossyno quecondiz ao

futuro do movimento no Brasile  Necessitemos s uniformização dos meto=

dos, precisamos de um entendimento conjunto e estabslecermos planos de

trabalho, afim de podermos estar a altura de exigencia da hora atuals

sl Conhécemos as aspiracóos. da juventude, seus proble=

mas e dúvidas, Sabemos de sua grando precure en enc trar um cominho

que condiz com suas aspirações. Os jovens estão cençados das sendas

estbeitas de um nacionalismo Ímpio e sem fundamentos. cue leve 20 chau»

vínismo e quer oppimir 058588108 3818 profundos e exros das massas no=

vularese A juventude procura um caminho, que nossa ligar com na tua

1idade construtora de Eretz Israel, coma tra sformacáo surgida no pit

vo judeu, com a produtivigação das massas judalegs e a modificação sur

gida com o aparecimento dos trabalhadores e onererios, A juventude

nao pode mais caminhar, pelas sondas estreitas e arcaicas e atalhos =

precisa de estradas largas que a conduzam à realidade atual do povo

judeus

, Nosso movimento: cantou esta irrequietude dos jovens

g com primicas claras trouxe aos mesmos 4 verdade da luta e a resposta

as suas duvidase

movirentos juvenis mm
rariado de Eretz Israel,

os kibutzim, a Hagana 6 0 esforço dos chalutzim, .-cue não se deixam

dominar e combatem ardorosamente - ativa e vassivamentes pela indepen=

déncia, política, economica e social do futuro 880000 Judeus ;

Temos certeza que o companheiro trazido 5 2981168=

de dó moyimento atual, por=se-a à nossa disvosição e fará tudo, para
que a tdeia verdadeira de uma Eretz Israel que constrõs e luta, possa

ingressar em todos os pontos de sua cidades, 7

.c0nt%nua  



MED rã
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SNTF PULOTASt“= Nscreva=nos sóbr'e a possibilidade de se constituir éste Sulfs

quats-as dificuldades, » número de jovens maiores as 18 anos

e menores e qual a possibilidade de se organizar um- centro entre asdulvoss

Gostaríamos de saber qual o material que mais seria util e si 1lust ado ou

brochuras de carater explicativos Enfim, deixamos: no critério do companheiro

o que nos puder informar,- afim de termos uma idéia geral das necessidades des

sa cidades, à

SEMINÁRIO GUBULA:= Como auxílio direto pera ₪ instalação de um Snif, gosta=

riemos que enviassem o maximo de jovens de sua cidade

afim do particivarem noseminário que a com»anheira Gueula Chavidin da Argenti

ne dirigira durante o mes de julho,

.

vera jovens do Rio Grande do Sul e do Pas

ranss Para facilitar a vinda de. jovens,

-

podemos dar aseguinte ressalvas,que

não terao obrigação Imediata com a Organização e que somente anos O semina=

rio decidiriom de sua afiliagio ao ngsso movimento» O assinto alojamento 21-

ca a cargo do Snif Porto Alegre, porem correndo as despesasde viagem por con

ta dos jovens ihteressadose Queremos novamente grifar que este o um dos maio

res empreendimentos jamais reslizados nor qualquer Orpanização, uma vez que vi

sa dar sos jovens uma instrução Sionista ampla e crear uu grupo selecionado

de Instrutores juvenise Pedimos Que 0 companheiros inssiste com os jovens de

sua cidade, afim de participarem nosso sominário, demonsirandoslhes que somen

te teriam proveito nisto,

|

Lsteo um empreendimento amblo pera o Brasil, pois

que após Porto Alegre, um seminário Ldentico sera ministrado em Sao Paulo pa

rs companheiros -do centro e norte do paisg

KINUS LATINO=AMERICANO!= No próximo dia 18 do més de julho terá lugar em Bue

Ep ños Atros, o 1º Congresso Sul Americano de Drory no

qual partillparao companheiros do Bio, Sao Paulos Curítiba e Porto Alegres

Entre os dias 10 e 12 os delegados reunir-se-ão em "orto Alegre aíim de déci=

direm o temario e as teses comuns e aprosentárs

-

Toriamos imenso prazer que o

grezado companheiro pudesse participar. nesta Houbza (Reunizo)-nreparatoóries

KINUS BRASILEIRO t= Da necessidade de sumentarãos a fôrca do movimento noBra

sil, e alóm digso vossibilitarmos o contato mais estreito

dosSnifim, maisainda para tomarmos linha política definida, surge a conventá

cla da realização do 1º-= Congresso territorial de Dror no Brasil, Sete Kinus

deverá ter início dia 25 de julho proximo e tero a duração de 3 ou 4 dies

onde debateremos todos os assuntos que nos sso proximos e de vital importanci

Exatamente tera lugar O KinusLatinosAmericano; para definirmos nossa atitude

e considerar todas as resoluções adatando=as AS novas condicõese Fazemos

quésiao 6022868, 8 participação do Kimus Brasi leiro de companheiros de Pelo»

tas, que aqui entontrarao outros chaverim' de. todo o Brasile podorac trocar

180188, ₪98 como debater as diversas duvidas e verguntes surgidase

RECEPÇÃO AOB- DELEGADOS t+» Além do programa vara O Kinus, os delegados טפט

parao em 81780808 800 inauguruacio da se

de do Snif Porto Alegre, da Biblioteca Berk Katzensison) visita ao local da

futura Moshavas Mx Rk recepção oficial - particinando diversas instituições

e sinda outras realizações que em tombo. comuni caremose

VIT TA A PELOTAS» A companheira Gueula' Chavkin,: acomrenhada do chager Jaym

E Fischmenn visitarao essa cidade no próximo mês, afim de

ajudarevos na organização do Snifs bem. como realizar companha em benefício. ad

nossa Moshavas Em tempo comunicaremos o dia de sua chegadas Pedimos que or

ganizem a recepgao e façem os demais prepartivos que julgarem convenientes.

Toleprafaremos em tempo a data de suá chegadas i

É Pedimos que o combanheiro entre em contato com a chaverá Ester

Scaletski e outros jovens, iniciando de imediato um trabalho em favor do mo”

vimento. = 
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Esperamos imediata confirmação da pres nte carta, com infor.
e demais exolicaçoes convenientes,

entro de poucos dias reçcenerso grandes quant
e poderao utilizar para pronvapganda .e instruçao 208

  

1 , de material

jor ens.

Com os cumprimentos SlonistassSocialstas, desné
cordial
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