
 

  
São Paulo, 24/Novembro/1947,0 |

daמ
Histadruth Drer
Caixa Postal, 1403
PORTO_ ALEGRE

Prezades chaverím,

   

  
   

  

  
  

Recebemos com profunda satisfação seu telegrama sóbro o dosex:
barque de nesses chaverim em Erots o augurames que em breve poríede de tempo nes
ses chaverim de Brasil também possam realizar em masta sua Hagshamá Atsmit.

Ne aguardo da rospesta a n/ultima carta, sont imos nocessidade |
de veltar a presença des chaverim para é que segue: 1

KINUS DA JUVENTUDE NO BRASIL:- Tivemos uma reunião de Cmito Preparatório de Kinus
em S.Paule, que nao teve nenhum término prátice mas

ne qual vimes ser epinizo da maier parte des chaverim que ainda não estames sufi-
cientemente madures para 2 realizagaes deste Xinus na data prevista, A mesma epi-

níae tém os chaverim de Rie, com quem conversames sebre e assunto. Nada ₪218 %6=
mes a lhes cemunicar a respeito, mas escreveremos lego que tivermos algo concreto.

KINUS DO DROR:- Come ficou decidido no ultimo encontre que tivemos com os chave=
“rim de que realizaremes num breve periede de tempo neve Kinus de

mevimenteo, pohsámes ser oportuno iniciarmos os trabalhos preparatérios. Em breve:

se realizará ne Brasil. um Congresso Nacional de Partido, cem a presença de Ket- '
trinski o de cemvanheires dirigentes de mevímente em Eretz e soria interessante |
realizarmos O nos50 ao mosmo tompe, nao sé per metives pelítices ceme para apre-.
veitar a presença desses chaveria, Não temos ainda dados exatos quente a data des-

te Congresso. O que pedemos adiantar é quo será em S.Paulo e que é Partido esta
previdônciando a parte financeira. Soria interessanto iniciarmos desdo já a troca
40 146188 88026 es temas a discutir e a parto erganizacienal,

MOATZÁ DO PARTIDO:- Come escrevemes aos chaverim, fei realizado no Rie de Janeiro
Eh uma Meatzá de Partúde de S,Paule e Rie, para tratar de assun-

tes urgéntes. Á Ordem de Die censteu de soguinto:- 1) Organização e Disciplina de
Partido. 2) Relações com outras instituições (Liga, Unificada, ete.). 3) Relaçãos
com outros Partidos (Hashéêmor Hatzair é Linko Penloi-Sien, principalmente). 4
Drer o Kinus de Partido.
1) Em línhas gorais foi resolvido celecar comotrabalhe fundamental de Partido a
erganização e disciplina de seus elementos. Foi decidido a escolha de uma pessta
de Brasil para so dedidar a erganizaçae de Partide, até a vinda de um Scheliach
de Eretz, e que já foi melicitado. Reselveu-se fixar a verba de 500 mil eruzeires
para o próximo ano de trabalho, , na qual está=incluido a erganizagao de Congresso,
a vindo de Scheliach e e trabalho de estruturacae des diverses snifim.
2) No que se feforo as relações com instituições, discutiu-se e problema das Liga
e chegou-se a conclusão que om virtudo do que es chaverim lancande tede seu traba-
lhe às Ligas, negligenciaram es de Partido e decidiu-se celecera es trabalhes das
Ligas em 2º plano, colocando-o em funçao das pessibilidados que advirao apés e
trabalho ne Partido, tetoé:- Gelocar e trabalho das Ligas, em função de Partido.
Unificada = Na constituição da Unificada (dos adultes) não se pede tecar, apesar
do trabalhe praticamente enificiento que ela tem realizado, Reselvau-so, entretm-
to exigir da Unificada o cumpriméntos das roseluções de Kinus, fazendo entrar n)8
Executivos o Plonários das Unificadas, elementos representantes desPartidos. |

o que precurariames politicamente fazer cem que as relações ont
permitamו mantor a unidade de Blece Trabal Litasa do
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pedormos manter uma linha una centra e rovisienisme>rescionários,
em defesa des emimmnnnesnossos idoais socialistas, Qutressim, foi tomada a deci-

   

    

  

  

    

  

 

  

 

   
   

  

são de faser cem quea pelítica de Partidocom relação aos 001768, seja ética, 06-
ho tom sido em tedeemunde e que ultimamente, aqui né Brasil, não tem seguido es-
tes principios... 7 | 0 RR PR
4) Drer = Roi decidido estreitar as relações entre 8 nossa Lishcá e o ComitéCon-
tral de Partido, Nosso Popresentanto pediu a entrada deSecretárioGeral de Drer
mo Executive de Comité Central. Da vorba de 500 mil cruzeiros,a que já nos refe- |
rimos, decidiu-sepera dispesição do Drer 80.000,09 para asMoshaveth é auxiliar,
daqui per diante, financeiramente o Dror. Foi tomada à reseluçaode exigir a vir-
da imediata de Eretzdaum Scheliach para e Drer. da
Kinus de Partide= Já rolatumes no tépico anterior,

MOSHAVA: - 886 o assuntoes chaverim pederão se inteirar pela cópis dacarta que
à enviamos a Licheá Latinoamericana, que segue inclusa,

SNIP RIO DE JANEIRO:- Comunio
o "Sae verdadeiramente desesperadora. O espírito des chaverim |

está profundamente deprimidoe sua falta de possibilidados fa-los desacreditar om é
mosso future. Seria imteressanto acharmes uma maneira de peder ajuda-les material
o espiritualmente. . : ; /

A PALESTINA ENTRE DUASGUERRAS:- Cumpre ratificar que lhes enviames 100 exemplares
2 ne desta brechura, as quaís Já devem lhes ter chega-

de om mass. Gostáriamos desaber sua opiniao a respeite é come foi recevida 8
chaverim de Porte Alegre. E ;

SCHBLICHIM DO HASHOMER HATZAIR

eu-nes o chaver Bernardo que e Snif acha-se em situa-
 

  

    

 

- Acabam de chegar à S.Paulo dois Schelichim de
Vindo” Rashomer Hatzair, que vão se dedicar sêmente a

organização deste mevimento no Brasil, Sabomes, de fonte sejura, que eles lança-
rão uma efensiva para organização de nesus snifim e que e 12 lugar escolhido é
Curitiba. Seria intoressante raciecinarmos a respeite da melher maneiro de evitar.
com que a erganízagas des snifím de E.Hatzair nao prejudiquem 68 nesses, isto é,
que não eresçam sôbre nossa fraqueza.

Sem mais para o memônto, aguzrdames suas noticias e saudame-168

 

com cordial

ALE Vº RAGSHEM

Israel Steimbaum 00 Ruvia Pikman
“Matkir- 6 -Mazkir Rachie  

 


