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São Paulo, 30 de Maio de 1949,-

A

Histadrut DROR
Caixa Postal, 1403
PORTO ALEGRE

Prezados chaverim,
Tentatemos nesta carta responder a vossa

datada de 14/5,
procurando achar em todas ag vossas discordâncias,
que por infeliz acaso
são em grande numero, um ponto que permita concord
armos e acharmos interesses comuns e com intuito construtivo, para a vida
de nossa organização, intuito no qual ambos estamos trabalhando, a Lishká
e o snif Porto Alegre,

ADMISSÃO DO CHAVER CYMRYNG:- Com referencia a
este ponto consultamos os
REA
arquivos da Lishká desde sua formação e não
encontramos em nenhuma ocasião o hábito de transc
rever a folha de serviços
dum chaver a ser proposto a assumir uma tarefa,
contando sempre que haja
por parte dos chaverim a suficiente confiança na
capacidade dos chaverim
que escolhemos, alem do fato de conhece-los em sua
um chaver eleito pelo Kinus a atividade da Lishká, maioria, como no caso,
No que se 20626 3 66missão - que chamais abandono - do chaver Cymryn
g, podereis encontrar em
vossos arquivos a carta na qual explicamos sua
demissão, alem do que, não
encontramos nos nossos, os constantes claros
e abandonos aos quais vos referis, Concordamos no ponto que se refere a indica
r outros ghaverim para a
escolha, mas lamentamos não achar um numero muito
grande de chaverim a indicar, rara trabalhos da Lishká, concordando tambem
convosco sobre a inclinação da Lishká em aceitar o referido chaver, pois não
seria de bom senso
um organismo indicar um elemento cuja 0878616806
para a funtão não reconheça e rara cuja aceitação não se acha inclinado, Estamo
s convencidos ue uma
analise mais profunda e mais concordante com os
fatos, permitir-nos-á
entrar em concordancia, a nós e ao snif Porto Alegre,

KINUS

ARTZI:- Sobre este item como um todo seria
interessante
Coim aguardassen a circul
ar, com um resumo do te
dicamo

que os chave-

rio, como ins em nossa primeira circular sobre o assunto
e como fizemo-lo no ano
passados mas afim de esclarecer os chaverim
sobre as duvidas que têm, regponder-lhes-emos ponto a ponto;
1) Foi escolhida a data que indicamos, porque
representa um fim de semana,
sendo assim possivel aos chaverim que trabalham terem
mais possibilidades
de assistir o Kinus e tambem porque o Seminá
rio deve terminar h 25 e não se-

ré possivel iniciar o Kinus sem um devido intervalo,
alem do que sendo o
Kinus realizado no Kibutz, só É possivel faze-lo
em fins e não em inicio de
semana, para não prejudicar
excessivamente seu trabalho.
Acreditamos que
os chaverim delegados de Porto Alegre procurarão
contornar esse obstáculo,

que é tecnicamente interposto devido b distantia de seu snif,

2) Queremos esclarecer que o item a que nos
referimos em nossa carta, É
ESTATUTOS e ORGANI

ZAÇÃO, Sobre estatutos, está claro que se refere à sistee

SÃO

matização de diretrizes existentes e não
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- 71. 5 O ronto Organização refere-se a sistematização tambem do método de

Organização e a uniformização do método, Sobre tudo isto haverá indicações
em nossa circular sobre o Kinuss,

3) Critério de delegados - Queremos informar aos chaverim que o critério
adotado & o usualentre organizações afins b nossa, não tendo sido até hoje
por nós adotado devido a falta de uma extruturação e organização firme,

regra comum em todos os movimentos socialistas e em especial entre
nós; que a rerresentação rara Congressos É feita a base proporcional, citando por exemplo, o caso genérico da Histadrut, Hanoar Haoved e Kibutz Hameuchad e o caso específico do Mapai e Ichud Olami, podendo adiantar-lhes
ror efeito de ilustração, ser a representação do Hanoar Hapved corresrondente à 2 delegado por cada 60 chaverim, como nos contou o chaver Neguev,
Da mesma maneira decidimos que o mesmo processo de rudimentar demoeracia devia ser usado ror nós, atribuindo a cada snif uma delegação proporcional hs responsabilidades que deve receber de acordo com gua força real,
É evidente que qualquer aa que não for em bases proporcicnais

mas, suronhamos, paritárias, pecará

não só yor falta de fundamentos democrá-

ticos, mas por lógica, pois atribuirá direitos sem correspondencia de deveres, isto é, importância sem responsabilidade, rerresentação forte sem a
devida base forte, Cada snif deverá opinar e votar de ecordo com gua forças,
logos quantidade de resronsabilidades que assume e torefas que terá que
cumprir, nas 2680100068 que forem tomadas,

SEMINÁRIO: - Sobre este item todo já devem ter recebido nossa circular é per-

cebido que o nosso critério foi não o geográfico, mas o que diz

respeito ks necessidades do snif, que sempre estão na razão direta do seu
tamanho. Competirá ao snif Porto Alegre resolver o rroblema técnico de distancia é financeiro,

O Seminário, insistimos, não É rara madrichim (dirigentes de kvutzo
e sim, menahalim (lideres 'do movimento) e nada resultará de rositivo enviar
sinão elementos baseados nesse critério, Pedimos aos chaverim sa maxima aten-

ção à nossa circular, afim de evitar qualquer dubiedade de interpretação ou
equivoco de atitudes,
E
FINANÇAS:- Pedimos desculras tor não ter confirmado o recebimento em temyo,
lembrando-vos que a vossa remessa corresronde » divida das Tas-

sagens dos chaverim David Perlow e Hanna Tlloz e a nossa referencia É no que
diz resreito ao Mass Chaver desse ano.
;

Prezados chaverim; gostariamos que em nossas cartas não exis=
tissem mais os termos "vossos empreendimentos" quando indicativos aos da Li

hkáê, mas "nossos" porque são os empreendimentos do Dror do Brasil, e que

não deva mais discutir-se o vir ou não nos empreendimentos fundamentas que
o Dror do Brasil realiza este ano, mas o como fage-lo, isto É, as partes

0

técnicas que dificultam a vinda,

Pediriamos tambem que os aheverim façam um esforço; como nós
o fizemos e fazemos, rara achar uma maneira de evitar Cartas como a vossa

última, que reflete um espírito não harmon' zante com à necessidade de compreengáo entre dois organismos dum mesmo movimento, e principalmente duma

dirigencia dum snif à sua central,

:

;

Certos de poder contar com vossa compreensão, saudamo-1os
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