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Prezados chaverim,

Passamos, na ordem com que nos escreveram, a responder

sua carta datada de 23 do correntes

ITONUT:= O seu pedido de informações quanto a demissão do chaver Raicher

6 sua substituição relo chaver Cymryng responderemos com prazer

dividindo o itém convenientemente:

1.) Sem nos preocurarmos em excesso com formalismo, queremos em todo ca-

so lembra-los que o que decidiu o nosso Kinus é que a Lishk$ apresente

o nome do novo chaver e nunca o porque das demissões, porque a Lishká

como tal não demite chaverim e sim, aceita demissões que eventualmente

são redidas, porem, sempre após procurar ao máximo evitáslas, como acon=

teceu no caso do chaver Raicher, Apesar disso, podemos informaslos que

no caso do chaver Raicher a alegação foi a de sentir-se impossibilitado

de realizar suas funções, Acrescentamos ainda que endossamos a טס ssa

orinião ao considerá-lo competente e indicado para o Cargos isto a pos-

teriori, depois de ve-lo em atividades,

2.) No que diz resyeito à Machlaká que deveria ocurar O chaver Cymryng»

queremos informa-los que é orinião unanime da Lishká que o chaver David

Perlow, que dirige a Machlaká de Chinuch, é bastante competente para di-

rigi-la e não vemos necessidade em trocá-lo de atividade e tambem que Oo

Chaver Cymryng foi proposto rara dirigir a Machlaká de Itonut, na qual

eremos realizará o necessário, e náo para qualquer cargo vago. Julgamos

ססמ 1880 te-los informado o que desejavam, esperando que o aceitem com 0

devido entendimento,

KINUS:- No que diz respeito a Kinus, tambem dividiremos o item em duas

partes;
1.) No referente ao temário para o Kinus, concordamos tambem que não tem

havido o devido estudo e preraração dos Chaverim para nosso Kinussim e

porisso a Lishká está no momento elaborando o resumo para facilitar o

estudo, como aliás fe-lo no ano passado, enviando como diretrizes o re=

latório da Peguishá com os chaverim do Rios aliás com grande anteceden-

cia, como podem constatar em seus arquivos.

KINUS DA UNIFICADA:- Como já devem no momento estar informados, a Lishká

providenciou e conseguiu um delegado para o Kinus,

em nosso nome, apesar de ter a Unificada em 840 Paulo seguido diretrizes

contrarias a particiração de sa e tambem ter decidido que nenhum par

tido mandaria delegados mas só a Unificada, No que diz vossa carta terem

os chaverim nos escrito sobre o assunto, transmitimos nossos lamentos

nada ter encontrado a respeito em nossos arquivos. Aliás, fomom infor=
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mados atravez da yalavra extra=oficial de chaverá Deuteher que os chave-
rim Roterman e Steinberg seriam delegados,

FINANÇAS: Sem duvida compreendemos e não subestimamos o esforço que farão
os chaverim para conseguir realizar a tarefa de recolher o Mass

Chaver e enviá-io com a devida presteza, e sentimo-nos satisfeitos ao per-
ceder que os chaverim compreenderam tambem os esforços que fízemos até ago
ra para saldar nossos compromigsos e grandes gastos,

Encontramos em vosso ponto Finanças um assunto que se relacio-
na com a rerresentação ao Kinus e queremos dar aos thaverim a devida jus=
tificação:

Tf regra comum em todos os movimentos socialistas e em especial
entre nós, que a representação para Congressos é feita & base prororcional
citando por exemplo, » caso genérico de Histadrut, Hanoar Haoved e Kibutz
Hameuchad e o caso específico do Marai e Iehud Olami, rodendo adiantar-lhe
ror efeito de ilustração, ser a representação no Hanoar Haoved correspon-
dente h 1 delegado por cada 60 thaverim, como nos contou o chaver Neguev.

Da mesma maneira decidimos que o mesmo processo de rudimentar
democracia devia ser usado por nós, atribuindo a tada snif uma delegação
proportional hs responsabilidades que deve receber de acordo com sua for=
ça real, É evidente que qualquer representação que não for em bases propor
cionais mas, suronhamos, paritarias, pecará não só por falta de fundamen-
tos demotráticos, mas por lógica, pois atribuirá direitos sem correspon-
dencia de deveres, isto é, imrortância sem ERPA representação
forte sem a devido base forte, Cada enif deverá opinar e votar de acordo
com sua força, logo, Xmgm quantidadeg de responsabílidades que assume e
tarefas que terá que cumprir, nas resoluções que forem tomadas,

No que diz resreito diretamente » vossa discordância, isto é,
que a base de contagem dos elementos se estribe no Mass-Chaver, podemos
tambem citar-lhes a favor da nossa tese, 0 coso 60 72781, Ichu Olami, com
o conhecido Mass-Ichud etc. Um exemplo típico do nosso processo esrecírico
6 o shekel, que tem por finalidade saber q numero dos sionistas a votar é
que vagem rara que as despezas do Congresso sejam cobertas, Deve estar já
muito claro. tara os chaverim que a Lishk& não tem outra fonte de renda a
não ser o Mass-Chaver é não teria com o que financiar o Kinus; como não
kemxy teve por parte dog enifim, até hoje, o devido apoio pera suns des
288, cujo montante aesaz elevado 08 chaverim roderáo constatar no pude
rio financeiro no Kinua. Com o fim de evitar que pudesse suceder o que te-
mem os chaverim, isto é, que daria margem a grandes erros devido a possi-
bilidade de uns snifim terem miores dificuldades técnicas que outros, foi
que a Lishká exigiu o tagamento de 1/4 do Mass-Chaver, isto É, O corres
pondente h 3 meses e o 6 de 1 ano, tomo foi decidido que deveria ser toe
brado, Cremos que sobre O rroblema de organização da cobrança entre 05 e
verim, soberão &s mazkirulot fazenlo sem dificuldade, pois ¿ extremamente
facil encarregar um Chaver desta tarefa no prazo de quasi 5 meses, como
foi concedido mesmo no malor dos snifim.. ;

Acreditamos que os chaverim procurarão entender, com o devido
espirito de compreensão que 6 que noslevou a tomar esta atitude foi o des

> 8610 66 26811282 um Kinus da melhor form técnica, como tambem um Kinus 
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no qual esteja representado o movimento com suas reais e exatas forças
e rroporções e tambem para levar » formação da dirigencia suprema o mes-
mo processo inteligente e honesto, como o fizemos para a formação das
firigencias nos snifim, isto É, votos de igual direito,

MOSHAVÁ SEMINÁRIO:- Sobre este ponto, cremos terem já os chaverim rece-
tido nossa circular especial.

MEETING:- Agradecemos o informe e congratulamo-nos com 8 chaverim, pois
soubemos que o nosso movimento destacou-se no meeting atraves

das ralavras dos chaverim Roterman e Steinberg,
É nossa opiniño, igual h vossa, que esses meetings devem con-

tinvar, se orientados no mesmo espírito, Aliás, para informação e orien-
tação dos chaverim, o Hashomer em S.Paulo uniu-se a eles nos debates s0-
bre o re smo assunto, apoiando o Congresso de Paris, na presença e com a
aquiecencia do seu mesmo chaver que no Rio tentou evitar a continuação do
meeting.

Com as nossas saudações chalutzianas,

Alei V'hagshem

 

Israel Steinbaum «Mazkir
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