
 

 

São Paulo, 21 de Junho de 1949,=

A
Histadrut DROR
Av. Vicente Machado, 343 c/3
Go TER TT BA:

Prezados chaverim,

Confirmamós o recebimento de sua carta de 31 de Maio
Perdo., a cujos itens vamos responder, bem como do telegramareferente
ao numero dos prováveis candidatos rara o segundo garin Hachshará,

CORRESPONDENCIA:- Temos em nosgos arquivos apenas a sua carta de 15 de
Abril, a qual não havia sido respondida por ter vindo

bs nossas mãos apenas agora, por motivos técnicos de transferencia dos
arquivos da Lishká para o Kibutz,

A respeito do seu pedido de esclarecimento sobre o movimento na
Argentina, apesar de tambem não termos noticias diretas, sabemos tratar
se não de uma cisão do mov mento, mas formação de um novo grupo b partir
de um ou mais elementos que se retiraram do movimento, provavelmente não
por discordância no terreno de idéias e sim pessoais. Pelas resoluções
do ultimo Kinus Artzi do movimento da Argentina, pode-se notar que 0 +8-
to foi reduzido às devidas proporções e que a Lishká Merkazit de Buenos
Aires demonstrou não haver a minima probabilidade do caso assumir maio-
res proporções. . .

KINUS ARTZI;- 0 temário para o nogso terceiro Kinus será enviado dentro
dos próximos dias e como os cheverim poderão perceber pe-

la circular que o acompanha, 'o mesmo deverá ser discutido em Assefá 3 -
11 do Snif; alem da eventual discussão pela Comissão especial de Magki-
rut que os chaverim formaram,

Quanto ao numero de delegados para o Kinus, dividiremos e item
em duas partess ו
1) Não podemos concordar quanto a dificuldade dos snifim não terem nu=-

meros reais dos seus componentes, já porque os nossos snifim não são tão
grandes numericamente e já pela prórria extruturação do movimento em Kyu
tzot, tratando-se apenas de uma questão de maior ou menor organização,
Alem disto o critério do Mass-Chaver É o unico que nos permitirá ter 68-
dos reais da força do movimento e o unico que permitirá a Lishká uma eg-
tabilidade financeira para fazer frente às grandes despezas. fá
2) Quanto a dêstribuição proporcional dos delegados, este é o eritério
adotado pelo nosso movimento em todas as partes, tanto em Eretz como na
Argentina, tomo pode-se verificar nos seus estabbs, O nosso movimelito
está suficientemente desenvolvido para se introduzir esse critério e
que é necessário para que se atribua 808 snifim deveres e responsabili=
dades de acordo com seu tamanho e força résl, A
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