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LISHKÁ MERKAZIT
- São Paulo, 14 de Junho de 1948,-

0.1.2, da Histadruth Dror

à

BUENOS AIRES

Estimados chaverim,
Após uma relativamente longa interrupção, motivada em parte pe.

lo retorno de algumas cartas - e durante a qual tivemos oportunidade de
entrar em contato direto com os chaverim da O,L.A.presentes no Kinus La- ,
tino-Americano do Poalei Sion-Hitachduth - reiniciamos a nossa correspon-,
dencia afim de tratar dos problemas e informar das realizações do nosso
movimento no Brasil,
MOSHAVA SEMINARIO:- Como os chaverim por certo já tiveram oportunidade
de saber pelas nossas cartas anteriores e por inter-

medio do extenso redatorio da Peguishá realizada em Sad Paulo, a Lishká

propoz=se a realizar durante a segunda quinzena de Julho uma Moshavá Seminario para os chaverim das Shehavot Avodá e Noar, com a participação
de todos os nossos sniffim, Adém dessa Moshavá Seminario, que se realizará, rodemos adiantar, com toda a probabilidade na "Fazenda do Sol" em
Inhaiba - S.Paulo - visto oferecer inumeras vantagens, taes como insta-

lações adequadas e meshek, e para'a qual contamos com a vinda do chaver
Isaac Arcavi afim de oriental-a, que acedeu ão nosso convite por ocasião
do Kinus Latino-Americano em Montevideo - estamos empenhados na concretização das Moshavot em Curitiba e Bello Horizonte, na primeira quinzena
de Julho, e para as quaes a Lishká designará chaverim de São Pulo e

Rio para dirigi-las, Em Belo Horizonte continuam os preparativos para

rossibilitar o início da

sua Moshavá no dia 5 de Julho, tendo já os cha-.

verim assegurado um ótimo local com boas instakções, De Curitiba estamos
aguardando respsta a uma urgente carta que lhes envimos, motivo pelo
qual nada podemos adiantar a respeito a não ser o nosso serio emymhegó em
concretizar, por razões obvias, aquela planejada Moshavá,
ceira,

Ao par das dificuldades, persiste ainda a maior que é a finanvisto que as despezas com a viagem de Arcavi, dos schlichim da

Lá shkk para Curitiba e Belo Forizonte, manutenção, material a adquirir
para completar p meshek etessão de grande monta e estamos procurando
contornar este obstaculo de diversas formas e com diversas realizações
já que a situação financeira do Partido, apesar de sua boa vontade, não
Ines permite um auxilio concreto, Temos que considerar ainda que a contribuição individual dos particirantes não pode ser elevada, visto que
as despezas de viagem dos diversos pontos do Brasil, constituem há grande onus para os chaverim,
ו
Ao finalizarmos este assunto, queremos pedir aos chaverim ingistit junto ao chaver Arcaviquanto a imediata confirmação de sua vias
gem, já que ela está apenas condicionada ao periodo de férias escolares
|
da Argentina, Acreditamos desnecessario frizar a importancia quê atribui-.
mos a vinda do chaver Arcavi, motivo pelo qual solicitamos a enetgica in-.
tervenção da O.LeA. em tudo que for necessario para garantir e facilitar
sua viagem,
SEMINARIO CENTRAL DA ARGENTINA:= Já tivemos oportunidade de manifestar
nossa solidariedade para com esta iniciativa da O.L.A. que promete ser, já pelo fato de que será ministrado

por Kostrinski, como tambem por contar com a experiencia e conhecimentos dos chaverim argentinos, um fator consideravel para o desenvolvimento da nossa organização na America do Sul.Haviamos transmitido tambem
que por uma série de fatores - salientando-ge a necessidade de um Seminario no Brasil que congregasse todos os sniffim do nosso movimento, as

dificuldades financeiras e a impossibilidade do envio de um numero re1
presentativo de elementos para esse Seminario - seria dificil senão 18- |.
possivel nossa participação no mesmo. Considerando-se ainda que no trans,

correr de nossa Moshavê

Seminario realizar-se-á uma Moatsá do movimento

no Brasil, a qual abordará e resolverá problemas de transcedental impor-

|,

tancia, tais como Hachshará e Aliá, é absolutamente indispensavel a par-

ticiração de todos os chaverim resronsaveis pelo movimento nos diversos
Estados do Brasil. Fica, desta forma, afastada a probabilidade da participação dos chaverim de Porto Alegre ao Seminario da Argentina, os quaes
pela sua situação geografica teriam, em ultima analise, maior facilidade
de nele participarem.
MOATZÃ:- Como dissemos acima,em fins da Moshavá Seminario realizaremos
uma Moatzá. Alguns pontos que constarão da ordem do dia, tanto
os de caráter local como os subordinados a uma orientação do nosso movimento na America-Latina - tais como 180080876 6 Aliá - já foram ventilados em seus detalhes no Relatorio da Peguishá em seu poder, Be não
considerassemos a importancia de cada um dos pontos a serem tratados
nesta Moatzá, teria ela ainda um significado especial, visto que deverá
estabelecer uma orientação clara e una para todo movimento no Brasil,
Aqui queremos abrir um parentesis para, de rassagem, informar-lhes que
temos feito tudo ao nosso alcance para assegurar a orientação que a

Lighk% houve por bem estabelecer, mormente no que diz respeito a essa
apfessada Aliá, resultado do entudiasmo e inquietude pela situação em
Eretz, o que roderia acarretar a Gompleta desvalorização de todo esforco que temos feito em pról de um movimento chalutziano no Brasil, sem
considerar a reducío de nossas forgas,c que poderia impedir o estabelecimento de uma Hachshará do noss0 movimento no Brasil -= que a Moatzá

¿irá resolver » mesmo não levando em conta o problema da continuidade do

movimento, Aqui permitimo=nos observar que é mister que a O.L.A., com

maior frequencia, nos mantenha informados e nos oriente sobre os problemas desta natureza, já que aqui entre nós com muita dificuldade po-

de-ge obter qualquer informação de instancias resyonsaveis. A proposito

já tivemos oportunidade de nos referir em Montevideo, por intermedio do
chaver Israel optando pela criação de um Departamento de Orientação 1660-

lógica,á exemplo do cms crismos em nóssa Lishká, afim de orientar os

nossos sniffim, o qual está a cargo do chaver Bernardo Cymeryng.

VANGUARDIAJUVENIL:= Recebemos hoje sua circular de 9 do corrente notificando-nos do envio de 300 exemplares de Vanguar-

dia Juvenil, Acreditamos que até a saida do proximo numero, já tenhamos

regularizado o assuntosde maneiras que a Vanguardia possa ser remetida
diretamente ao assinante, de acordo com as listas que lhes serão forne-

cidas pela Lishká, conforme ficou assentado na revhião da O.L.A. em Montevideo e na qual participamos,
COORDENAÇÃO:-

Consoante ao que expusemos em Montevideo e afim de permi-

tir uma melhor coordenação das atividades da Lishká, pe-

dimos nos sejam enviadas as corias da correspondencia que a O0.L.A, mantem com os nossos sniffim, bem como assinaladas nas circulares que costumamos receber, os sniffim que tambem as recebem.
Ao finalizarmos esta missiva

pedimos a sua intervenção pa-

ra que nos sejam enviadas, o mais raridamente possivel, as resoluções

do Kinus Latino Americano do Poslei Sion-Hitachdut, e tambem, se possi-

vet,

cópias das rervlvções do primeiro Kinus Latinoamericano do Dror e

da recente Moatzá realizada na Argentina, de cujas resoluções ainda não
temosconhecimento.
com cordial

Sem mais e no aguardo de suas breves noticias,

ALÉ VEHAGSHEM!

Lishkéá Merkazit

Israel Stenbaum
- Mazkir -
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