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Rio de Janeiro,22 de Junho de 1919

À
Lishkê Mercazit
880 28010,

Prezados

Cheveri

vossa carte detede
Pela presente, informe-os que recebemos
80 20/9, & qual passemos a responder,
Mitonut :- Embora procurando evitar :
1 de polemica, temos

que fezer elguns escleracimentos concernentes 8
achlake. Q
de a
Lishks Mercazit pediu-nos a opini£o sobre & subs
ção do chaver Reicher
pelo chever Cymring era clero que tivessemos que pe
esclerecámentos so
bre es causes deste substituição o a situação quepoderi
criar, dai procu
rarmos

seber o

porque das

demissagf sem

o que

e nossa

opinigo

seris besten

te superficial, como já dissemos em nosse carta anterior, Contudo, em viste dos ultimos trabalhos desenvolvidos pelo chaver Perlow na Machleket Ha
chinuch e considerando as explicações fornecidas pele V. ultime certe, cre

mos que os chaverim que estão no emago dosproblemes do movimento estão tomendo medidas ecertadas, Outrossim, consideremos tembem o chaver Bernerdo,
a priori,

competente pera exorcer o novo carg ,

Om vista de sua meturida-

de ideologica, que permite " a prioristicamento " precânizar es suas possibilidades de realização,

Kinus de Unificade:- Tendo os chaverim mencionado repetidamente £ consulta de arquivos, somos forçados a repisar o tópico da certa
anterior, aonde reclemamos o frequente atrazo do respostas para essuntos
importantes o de urgencia, como outras vezes o inexplicavel esquecimento
de quaisquer respostas. Assim por exemplo no Kinus da Tnificadas Vito
atitude 8 tomar no Kinus €
nos forcados a discutir e resolver sozinhos 8
de um delegado
os chaverim concordaráo que o envio pele Lishke Mercazit
era solugags normal que 0 CAa ultime hora, por competente que fosse, nao
discussões, con
so requeria, como por exemplo: arilises com amtencedancis,
da carta que. enviesultes aos diversos Snifim, QtC. Podemos citar o fato

mos detade de 15/3/19 reclemendo o recebimento em ultima hora de um pro=-

grame pera " TU-BISHVAT ", cuje realização tornara-se impossivel, forçans

doo nosso Snif a improvisecoes, como tambem desperdicando um trabalho que

não
seria bem util,da propria Lishka, Da carta de 25/4/19, € M.Hitonut citaporem, em
recebeu resposta sobre sue consulta. Não nos alongeremos,

ções e criticas porque o que importa e otrsbelho a:ser' realizado.

Ret

Finencas:- Sentimos néo concordar com os chaverim no ponto

em que ₪8 6 conferbou a medir & representação do Snifim na base do

vass Bhhwer. Cremos ser um pouco forçado querer comparar a estruturs Ore
ganizecionsl 88 Histadruth ou do Hanoar Haoved o outros, 0 nosso movimen
inicdal de crescimento,
em fas
no Bresil, pois encontramo-nos ", ainda
to
epenas acabando de " engatinher
sendo que alguns Snifim ressentem-se
de um Snif que +
e inde dos primeiros efeitos desta fase, Seria então o caso
8168 6 pouco contando com centenas de-elementos como Droristas, viu-se
forçado & eliminer muitos de seus elementos afim de poder cristalizar=-se

as
1360100108 o organizeciênalmente, como aconteceu a Curitiba(segundá

Peguisha de Abril
proprias declarações de seu delegado por ocasiao da
00688380 numeriultimo).Perguntamos então: se Rio ou Se Paulo tivessem na

camnete metede de Droridtes, º representação proporcional serta justa?

Snif houver um
Seria benefica para todo o nosso movimento? Se em elgum
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numero Brende de pagantes do Mass, porem não cristelizedos, será este O
criterio justo e util aos nogsos interesses ? Com isso, cheverim, nem de
longe lençamos algums critica 208 Compainheiros curit ibênos pois este snif

já entrou no caminho de He gahamé com o ingresso de cheverim seus na Hach=

shará, Outrossim, deixamos a Lishká ciente, que não obstante e nessa opoprinci io, o nosso Snif provavelmente pagera todo o Mass Chaver
sição em
que solicitaes. Tomos apenas 5 Semanas pare a coleta e nñó varios mezes,

1!

pois recebemos nestes dias os recábos, no entento, o trabalho de esclare-

cimento e a cobrance do Mass está em pleno desenvolvimento, 826882 88 epocaídos exames. Ao finalizar este tópico, queremos deixar mais ume vez patente e mossa discordencia sobre oprincipio_ eleitoral do Mass-=chaver, jul=*
gendo tambem, ques-a questão de representaçê o proporcional e absoluta, por il
ter morecido esba nova atitude e organização pela Lishká ¿"seria _melhor e
mais democraticamente solucionada , caso submetida 2 ume Peguisshá enterior

ao Kinus, ou no debete e decisão do proprio Kinus.

Moshavê-Seminario:Recebemos voêsa circuler e concordamos ple-

namente.

Meeting:- Faremos. realizar brevemente 0 32 meeting em conjunto. com. o Heshomer Oportunameate daremos o PA relatorio,

e

sincero

Sem meis, terminemos,

ALÉ

enviando eos cheverim o nosso cordial

VEAGSHEM

endle 4 e 6:- Ras do Rosario, 171 3º and.
P.S.=- O nosso novo
entretanto, deverá sonbinuar a ser enviada pará]
Toda corresponden 6 ia,

Rua Machado Coelho, 91 y and.
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zkir - David
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