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Prezados companheiros?

Em nosso poder sua prezada carta datada de 23/6/47, da
qual tomamos devida nota.

Us preparativos para a vinda da comp. Gueula ja estão
sendo ultimados e tudo estã sendo feito para o exito do seminarios
Dentro de poucos dias wirao os companheiros de Curitiba para parti-
ciparem do Seminario e aguardamos respostas de sao Paulo e Rio, afim
de marcarmos as datas para a visita da comp. Gueula aqueles centro.

Ja providenciamos a respeito da propaganda em torno do|,
Kinus e ja hoje éxpedimos notad aos jornais, referentes á realização

do mesmos
Ainda não podemos indicar o nome dos delegsados do Brasil,

por“não termos recebido confirmação dos demais snifim. De Porto Alegre
virão os companheiros;t Rafael Spritzere Xandel Maltz, cujo mandato
será ratificado na proxima reuniao conjunta da Lishka e Mazkirut,
necesaprio fazer a seguinte ressalva: o comp, Spritzer irá especial-
mente a esta reunião, enguanto a chaverá Xandel visitanto Montevideu,
provavelmente participara também do Kimus.

Após termos recebido o nome dos compenheiros particâpantes
no Kinus, poderemos indicar os que poderão varticpar no ato público.

Temos que cumprimentar os comps. pelo grande esforco que
estão realizando pera e bem andamento do Kinus, mormente gora, que
estamos chegados ao momento da decisão politica do movimentos

Informamos| também aos comps, que os delegados dos diversos

821118 concentrar-se--Bogm Porto Alegre entre os dia 10 e 12, onde rea-
lizaremos pequena Moatza, arim de elaborarmos plano comum de trabalhos
eteses a serem apresentadas. Na sua volta, entre os dia 25 e 28 fera
lugar o 1º Kinus Artzi do Dror no Brasil e então tomaremos medidas de-
cisivas para o nosso movimento no paise

Gostarfagos que os comps. da Oficina Latino Americana, nos
indicassem tudo que é necessário para a concretização de um %1תוג8 6
ficarísmos gratos.

Sem mais, com cumprimentos sionistas-socialistas, despedi-

mo-nos com um cordial
FRAINTSHAFT
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