
 
Porto Alegre, 26 de junho de 1947.

1
Mazkirut da Histadrut Dror
Rua Jorge Velho, 89
Sao Paulo

Prezados companhhiros: e

Estamos extranhando o silencio até o presente momento. Nao

nos responderam as últimas certas e circulares e nem ao menos ao nos-

so telegrama urgente, enviado dia 21 p.pe a
Exatamente agora, quando estamos numa epoca decisiva para

o movimento em que pretendemos fortifica-lo 6 ampliar nossas forças

por um trabalho revigorador, uma atitude como esta so podera prejue

dicar o correr normal dos trabalhos
Nao tivemos noticia da visita do compe Kostrynski e o que

fez com o snif São Paulo; nao sabemos si pretendem participar no

Kinus latino-americano, no que foram informados com grande anteceden-=

cia; nem ao menos temos conhecimento, si desejam o concurso da cha=

vera Gueula Javkin, afim de organizar um seminario conjunto com os

companheiros do snif Rio de vanelros Le
Pesa sôbre todos nos uma das maiores obrlgaçoes, no que

condiz ao futuro do movimento no Brasil. Necessitamos a uniformiza-
ção nos metodos, precisamos de um entendimento conjunto e estabele-

cermos planos de trabalho, afim de podermos estar a altura das exiy
gencias da hora atual, 2

Os companheiros de “ao Paulo, que sempre trabalharam ati-
vamente em prol de nossa drganizaçao, que introduziram nosso ideal
entre a juventude do Estado, tem uma grande parcela em nosso traba-
lho futuro e devem ocupar um lugar de destaque, condizente com o
ambiente enorme de labor»

“ompreendam os prezados companhhairos, necessitamos resposta
imediata a todas nossas cartasg A secretaria deverg funcionar 8
santemente, para corresponder à altura 6 nao devera haver demora nas
respostas é resoluçõese Todos devem estar a postos 6 cumprir integral-
mente as tarefas de que foram incumbidose

SEMINÁRIO GUEULA - A comps Gueula,Chafkin virá a Porto Alegre pelo
día 5 de julho e aqui demorar-se-a de 15 a 20 dias, de acordo com
um enorme planode trabalhos organizados, Ela dirigira um seminario,
para,o qual virao companheiros de Curitiba, especialmente convidados
e alem disso visitara diversas, cidades do Interior do Estado, com o
fito de fazer a campanha em prol da 1a Moshava do Dror no Brasile
Há necessidade exatamentena ampliaçao da estadia da comp, Gueula,
pois a campanha da Moshava devera ter exito e diretamente influencia-  



 

 

remos em prol de nossa idéia e a futura inculeação de snifim,
Informem-nos sê chegaram a algo de positivo com os com=

panbbiros do Rio de Janeiro a respeito do seminario. Podemos adian-
ta-los, que a, companheira Gueula nao pode participar em Machanot
e que o Seminario deve ser na cidade; isto porem nao exclue a pos-

sibilidade de tiulim e haflagote
Ha necessidade urgentissima de nos comunicarem tudo a

respáibo do presente assunto, afim de que haja um trabalho organi
zado, e possamos de antemão determinar as datas de sua visita a
São Paulo e a realização do seminario nesta cidade.

KINUS LATINO-AMERICANO, - Os companheiros devem-nos informar quantos
e quals sao os participantes neste Kinus e enviar=nos com antecedem

cia seus nomes e credenciais. , A
O Kinus realizar-se-a a 18 do mês de julho e para levarmos

teses comuns e pontos a discutir, que favoreçem o Brasil, tods os
delegados devem concentrar-se em Porto Alegre entre os dias 10 e |
12, afim de realizar-mos uma Moatza provisorias Isto no entanto nao
exclue o Limus Brasileiro, que se realizara após o Latino-Americano,
Necessitamos imediatamente a confirmação de quantos e quais sao
os delegados paulistas para o latino=americano e a possibilidade de
anviar alom desses mais, para participarem no Kinus Brasileiro, que
pretendemos realizar entre os dias 25 e 28 de julho.

Em circular especial, o Departamento latino-americano, in-
siste em se fazer o maximo de propaganda a respeito do Kinus e para
tal pedimos aos prezados companheiros, que se interessem nesse sen=

tido e o façam de acordo com os meios ao seu alcance,
Continuamos a insistir a respeito das fotogmafias do snif

para a exposiçao em Buenos Aires
Alem disso, gostariamos que nos informassem dos delegados

enviados, com o qual podemos contar para um ato publico (compreende-
-se referimo-nos a orddores).

KINUS BRASILEIRO.- Da negessidade de aumentarmos a força de nosso
movimento no Brasil e alem disso possibllitarmos o contacto mais
estreito dos snifim, mais ainda para tomarmos uma linha politica
definida, surge a nonyeniencia da realizacao do 1º Kimus de nossa
Organizaçao em territorio Brasileiros ,

y Este_Ximus devera ter inicio no dia 25 de julho proximo
e tera a duragao de 3 ou 4 dias, onde debateremos todos assuntos
que nos são proximos e de vital importancia.

Exatamente tera lugar apos o Kirus ESA Latino-Aje-
ricano, para definigmos nossa atitude e considerar todas as resdiw=
ções, adaptando-as as nossas condiçõese

Um,dos pontos basicos, sera a possibilidade de existen-

cia da Lishka Merkasit para o Brasil, determinando definitivamente
o nosso Bureau Central e os meios de sustentos

Os companheiros devem confirmar urgontamento éste ponto
e responder-nos por volta do corretéy indicando suas sugestões e
ideias pera a realizaçao do conclave, bem como os diversos pontos
que poderao relatar. de

Esperamos imediata confirmacao da presente carta,
Com cumprimentos sionistas=socialistas, despedimoenos com

um cordial FRATNE SHAFT

F, Bariach = Mauricio Kersz
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