
São Paulo, 30 de Maio de 1949,-

Caro chaver Kostrinsky,

Há Pouco tempo escrevemos-lhe uma carta sobre o 88-Bunto do Brit Irgunim Chalutzim - não tendo recebido resrosta diretasmente - mas soubemos suas idéias à respeito e ficamos satisfeitos porvermos que a atitude que tomamos foi a rigorosamente concordante comsua opiniño, pois aresar de ser nosso desejo não formar o Brit, fomosobrigados devido as circunstâncias mas fizemo-lo como simples adendoà Unificada, Nosso desejo seria, se possivel, que nos respondesse nog-sas cartas e nos enviasse suas opiniões sobre Hachsharê e Aliah ete,sempre diretamente b Lishká, rois elas nos orientam bastante, alem doque sua palavra tem sempre Um grande destaque e tetumbência no movimen=to e seria de desejar que a Lishká estivesse sempre ao par, se possivel,em primeira mão,

O que nos leva a escrever esta carta, mais diretamente,6 ס desejo que exrrimimos em nome de todo movimento de te-lo entre nós,pelo tempo mais longo possivel para poder discutir consigo alguns trosblemas, ouvir suas oriniñes sóbre um Seminário que estamos organizando6 o 3. Kinus do movimento, sendo que o melhor seria se rudessemos te-loaqui durante o Seminario e o Kinus, O seminário irá de 10 à 25 de Julhoe o Kinus de 27 b 31, O seminário terá como temas centrais Dror, Marais,Kibutz Hameuchad e Histadrut, no que diz respeito principalmente bs suasfuncões e práticas focalizadas hoje. O Kinus terã como temas centrais abformas de fortalecer c movimento, Hathshsrá é Aliah,

Gostariamos que nos resrondesse o mais urgente possivelsobre a data de sua possivel vinda - qualquer que ela seja « e 0 tempode estadia para podermos discutir e solucionar a ?0עמ 66 8que insistimos, esteja toda a nosso cargo...

Teriamos ainda uma serie de assuntos 8 discutir consi=₪0 mas preferimos faze-lo ressoalmente-e esreramos que essa ocasiãonão se faço demorar,

Aguardando resposta urgente, saudamóslo ..

Alei V'hagshem

Ruvin Pikman-Zgan Hamazkir, 


