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Porto Alegre, 14 de Maio de 1949

"LISHKÁ MERKAZIT"
_- DROR -

Sao Paulo

“

Bebirkat chaverim, 4
+

Pedís em vossa earta Última, noasa opinião sobre 9 nome de
Bernardo Cymring para ocupar:o cargo de "Itonwt"na "lishka", e e ad-
mirados que recebêmos tal pedido, pois nada escreveis sobre o desem-
penho desse chaver em outras funçoes, que sabemos foram multiplas, 6
devido a que motivos o abandono das mesmas, provocando constantes

trocas e abrindo novos "claros: Tambem nao sao citados nomes de ou-

tros chaverim, possiveis canditiatos aquele departamento, para que

pudessemos entre outros, opinar sobre a mais indicado. Ante isto,des=

tinguimos a perfeita inclinacao de "Lishka", para nomear o chaver mer
cionado ao cargb vago, sendo, portanto, inutil o pedido de nossa opi-

- 2
niao a respeito, >

Quanto a date para o início do "Kinus Artzi", é por nós jul-
gada retardada, tendo em vista, que aquele tera a duragáo de alguns

dias, sendo ocupado outro tanto na volta dos chaverim a Porto Alegre,

o que ocasionaria um atrazo dos estudantes em sua vida escolar, a_qu-

al estao ligados os nossos provaveis representantes. Por esta razao,

Sugerimos que o inicio do "Kinus" seja marcado para o dia 25, o mais tardar e

anteriormente se houver possibilidade.

A-com relação ao programa, não nos é perfeitamente claro o ob-

“jetivo do tema "a)Estetutos da Organisacao"; se significa a oficiali-

$ zação de estatutes por meios legais, como exprime o termo de uma for-

ma geral, ou se 6 referindo-se a traçar diretivas do movimento, ou

ainda outro sentido que lhe quizessem dare /.

Referindo-nos, ainda, ao "Kinus Artzi", descordamos comple-

tamente do criterio adotado para a convocação de representantes, is-

to é, proporcionalmente ao numero de chaverim de cada "sniff, nao

compreendendo tal sistema entre os "sniffim" deuma mesma organisa-

ção, sendo ao nosso ver, mais propícia, a fixacao de um numero igual

de votos para cada centro, seja ele represéntado por dois ou dez che

verim.

Reportando-nos ao Seminário, solicitamo-vos que nos infor-

mem qual será a contribuição exijida dos companheiros, ja que os mes-

mos serão hospedados no "Kibutz",

Tratando-se do número à ser enviado por cada "sniff', consi-

deramos por varias razões mal assentada: a) Os chaverim de P.Alegre,

em número de cinco, dada a distancia geografica, teriam uma consides

ravel despeza de viagem, a qual seria reduzida a metade, ge viajase

sememcaravana (10). (contimua) a
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São Paulo e Rio, dada a" proximidade do local, não deparam com tal pro-

blema. b)Porto Alegre, assim como outros "sniffim" menores, tem mais

pungente necessidade de enviar '"menaslim" do que os "sniffim" malores,

vendo-se, que, justamente ao contrario, foi para aqueles fixado o nu-

mero de dez chaverim. c)Verificando a situaçao dos companheiros, cons-

tamos, que nem todos, mesmo menaelim', acham-se em condiçoes se irem

ag sembnario, enquanto que, outros chaverim, de grande proveito para o

"sniff" enecessitados de um seminario, poderiam frequenta-lo. Taes EB

cónsideracoes, fazem-nos desaprovar vossas decisões a respeito do semi-

nario e a representacao para o mesmos.

. Outrossim, quanto a referencia que fizestes a finanças, como

e ja eserevemos em carta anterior, enviamo-vos Crê 1.730,00, embora se-

ja tambem dificil a nossa situaçao economica, no entanto, parecem des-

conhecer tal remessa, cuja confirmaçao ainda nao recebemos.
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3 Esverando vossa breve resposta, para que possamos determinar

nossas possibilidades de participaçao em vossos empreendimentos, fir-

mamo-nos com o cordial e caloroso

ALÊ VEHAGSHÉM ₪
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