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Prezado companheiro:

Recebemos o seu endereço por intermédio do comp. M.
Kostrynski, hue ha poucas semanas visitou esta cidade, o qual se
referiu a sua pessoa de maneira 088580639 indicando-o
como um dos jovens mais capazes e que seria bastante útil para o
desenvolvimento de nossa idéia e incremento maior do movimento.

Dirigimo-nos ao prezado companhhiro, exatamente quando
pesa sôbre todos nos uma das maiores obrigações, no que condiz ao
futuro do movimento no Brasil, Necessitsmos a uniformização dos
métodos, precisamos de um entendimento conjunto e estabelecermos
planos de trabalho, afim de podermos estar a altura da exigbantkhe

de hora atual,
Conhecemos as aspirações da juventude, seus problemas

e dividas. Sabemos de sua grande proçura em encontrar um caminho
que condiz com suas aspirações. 08 jóvens estão cansados das sen-
das estreitas de um nacionalismo impio e sem fundamento, que leva
ao chauvinismo e quer oprimir os anseios mais profundos e caros
das massas populares. A juventude procura um caminho, que a possa
liger com a atualidade construtora de Eretz Israel, com a trans.
formação surgida no povo judeus com a produtivizaçao das massas
judaicas e a modificação surgidacom 0 aparecimento dos trabalha
dores 6 006202108. A juventude não pode mais caminhar, pela sen-
das estreitas 6 parcaicas e atalhos - precisa de estradas largas
que a conduzam à realidade atual do povo judeus

Nosso movimento captou esta irrequietude des jóvens e
op premissas claras trouxe aos mesmos a verdade da luta e a res-

sta às suas dúvidas.
Eis nos womo um dos maioresmovimentos juvenis mundiais,

reflexo de vitoria alcançada pelo operariado de Eretz Israel, os
kibutzim, a Hagana e o esforço dos chalutzim,= que não deixem do-
minar-se e combatem ardorosamente ativa e passivamente pela inde-
pendenecia politica, economica 6 social e o fuburo Estado Judeus.

Gostaríamos, antes de enviar os mais diversos materiais

que possuimos, .que o prezado companheiro, nos escreva a situação
de sua cidade, a juventude, a possibilidade de instalarmos um n=
cleo de nosso movimento, quanto material precisaria, etc., etc.
afim de nos 0מש1טמע 120618 geral e orientar-nos para que possamos
auxiliar o maximo esta cidade. 
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SEMINÁRIO,- Durante o mês de julho, faremos realizar um seminário
especial para companheiros e simpatizantes de nosso movimento, di-
rigida por uma comp. da Argentina - Gueula Chafkin, Éste seminario
funcionara parte em Porto Alegre (para Porto Alegre e Curitiba) e
parté em São Paulo (para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizontes
etc.). O prezado companheiro deve entrar em contacto com a secreta-
ria destes dois núcleos, afim de combinar a data melhor paraa rea-
lizaçao e combinar o número de participantes. Os endereços saos

Dror - Rua Jorge Velho, 89 (Ponte Pequenas) - São Paulo
Dror - Av. Rio Branco, 114 - 10º and, - Rio de Janeiro
- Compreendemos que possam surgir diversas dificuldades,

porem devem fazer o maximo para torná-lo efetivo, pois ganharao
muito com a experiencia e conhecimento da chavera Gueula,

si porem os companheiros de Belo Horizonte vreferirem vir
ao nosso seminario, isto é em Porto Alegre, escrevem=nos e senttre-
mos honrados,

KINUS LATINO-AMERICANO, - No próximo mês de julho (dia R8), terá lu-
gar em Buenos Aires, o 1º Congresso Sul Americano do Dror, no qual
participarão companheiros do Rio, "20 Paulo, Curitiba e Porto Alegxw
“mtre os dias 10 e 12 os delegados reunir-se-so em Porto Alogre a =
fim de decidirem o temario e as teses comuns a apresentar,

Teriamos imenso prazer que companheiros de sua cidade
pudessem participar nesta Moatzã provisorias

KINUS BRASILEIRO, - Danecessidade de aumentarmos a força do movi-
mento no Brasil, e alem disso possibilitarmos o contacto 1818 68-
treito dos snifim, mais ainda para tomarmos linha politica defini-
da,surge a conveniencia da realizaçao do 1º Congresso Territorial
da Dppr no Brasil. 2 a

2 fiste Kinus deverá ter inicio dia 25 de julho próximo é
tera ad uração de 3 ou 4 dias, onde debateremos todos os assuntos
que nos sao proximos e de vital importancia.

Exatamente tera lugar apos o Kipus Latino Americano,
para definirmos nossa atitude e considerar todas asresolucoes adap£
tando-as as nossas condições, 5

Fazemos questao cerrada da participaçao no Kinus Bra-
sileiro de companheiros de Belo Horizonte, que aqu encontrarão 0u=tros chaverim de todo Brasil e poderao trocar ideias, b em como de-
bater as diversas duvidas eperguntas surgidas.

RECEPÇÃO AOS DELEGADOS, - Além do programa para o Kinus, os delega-
dos participarao em diversos atos publicos, inauguração da sede dosnif Porto Alegre, da Biblioteca Berl Katzenelson, visita ao 10-
cal dafutura lioshava, recenção oficial - participando diversas ins-tituiçoes e ainda outras realizaçoes que em tempo comunicaremos.

Esperamos imediata confirmação da presente carta,
Com cumprimentos sionistas-socialistas, despedimo-nos com

um cordial FRAINTSHAFT

F, Bariach Mauricio “ersz
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