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Prezados chaverim;

% Lamentamos imenso o fato de não termos recebido mais Informes sobre a situação do farin

%
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SÃO PAULO 4

m Eretz, suas atividades presentes, suas planificações para o futuro, Pedimos que Intensifiquem a remes

sa de notícias porque todos aqui estão ansiosos por saber o que se passa com vocês

Vamos nesta, tratar dos seguintes assuntos:

|) Situação interna do movimentos reduziu-se o movimento a apenas 3 snifim de fatos São
Paulo, Rio e Porto Alegre, São Paulo vê-se a bragos com a dificuldade de trabalho de sua dirigência, ro-
latlvamente joven, e quanto ao problema de sucessao de dirigentes, já poucas perspectivas. Todavia, e

trabalho está se desenvelvendo razoavelmente bem. O snif Rio, estagnado desde a Veida, teve forte Impul=

so com as shlichulot que recebeu, tondo=se solldificado internamente e dedicado à um sério trabalho de

proselitismo nas shchavot maiores. Foi dado neste snif, palo chaver Paulo, um seminário político-ideo!d-

gico, com bastante bons resultados, Porto Alegre ו com o grave problema de sucessão de dirigên

cil, uma vez que, com a saida dos chaverim do 4º garin, em fevereiro, a maskirut se verá gravemente dese

falcadas Os snifim menores, bem como os garinei hasnif, estão num estado de estagnação, de Inatividade
total e tendem a desaparecer, se não becbbem constantos shlichulot,

2) MoatZá e Seminário Latino-Americano: como nós nos encontramos em vésporas de unifica

ções, 8 preciso que o movimento Dror da América do Sul possua uma sólida estrutura Interna, quer política
quer economicas É necessário que nos unifiquemos tanto quanto possivel, nos métodos e atões, É isto,
num sentido amplo, as finalidades de maatza 6 seminário latino-americano, que ora cogitamos fazer. Ainda

não se chegou a uma data definitiva, mas gremos que se realizara durante o |º semestre do próximo ano, 0

temário da moatza reune uma série de pontos referentes ao movimento sul-americano, suas relações com a

Lishkat Hakesher e o Ichud Kakibutzim, a plataforma do movimento e futuras unificações, Para o seminário

foram apresentados os| seguintes pontos de estudo: 1) problemas atuais do socialismo, nós e a nova Interna
cional, nossa concepção de vida com relação ao materialismo dialético; 2) fundamentos do movimento obrel-

to em Israel, análise social ampla do kibutz e seus problemas atuais; 3) nossa concepção de sionismo e a-

nálise de seus porblemas políticos presentes; 4) movimento chalutziano socialista, llepai e seus movimentos
juvenis; 5) nétodos educativos.

3) Datas de aliás fol estabelecida definitivamente a alia do 12 grupo do 32 garin, para

janeiro de 1952. Este grupo e constituido de 15 chaverin, havendo possibilidade de pequena alteração pas
ra maisou menos, até a época do embarques Quanto aos outros chaverim, nada podemos decidir por enquanto

devido à estroma fraqueza do 4º garin, que conta hoje com apenas 30 chaverim, dos quais 7, por motivos de

dirigência ( lembram=se de nossa ultima carta?) nao poderão entrar antes de Agosto, Gostarfanos que nos

escrevessen nao acerca das necessidades "ideáds" mas das exigências *"nÍnimas" quanto a urgência da alia

destes chaverim em relação a hitlashvut, etc.
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4) Hitiashvut Brasileiras recobemos uma carta dos madrichim en que estes nos escrevemque o movimento brasileiro nao salra para hitlashvut própria mas que se juntará con un meshek ja forma-do, mas com falta de chaverim. Pedimos que nos respondam com urgencia pois nos aqui agimos como se esetivessemos ante uma eminente hitiashvut brasileiras Gostaríamos que os chaverim nos mantivessem Infor
mados do que se resolve a este respeito, pois que não é possivel que fiquemos meses a fio ouvindo boatosprovenientes de correspondencias particulares, contradizendo as informações oficiais, para no fim nosdé vernos diante de fatos consumados, que nos colocan en dificil posição; não é adasásóvel que os chaverin
Que tem parentes no garin anden permanentemente bem informados ao passo que a Hanhaga Artzit do movimento esta em dependencia de notícias há muito ultrapassadas,

5) Diversos: a) Federação da Juventudo= foi formada, dela participando 8 movimentosChalutzianos e 3 nao chalutzianose Havera 5 cargos de dirigência sendo que pleitearemos para nos a masE ekirut da Federação, Sobre seu trabalho, nada tá a retatzr pois alrd: naca fol feito.
: E b) Bordônia; recebemos da Hanhagã Artzit deste movimento uma carta convidando-nos para uma reunião conjunta. Sera estabelecido um comité de coordenação para estudo de 8%]-

vidades sonjuntas,

6[8 0!381155 que nos fossem enviadas as resoluções desta4 bem como um selatorio do que houve,

5 d) ltonutz em começos de dezembro deverá sair d nº 7 da Revista Dror,
que entao lhes enviaremos,

2 4[ realizar-se-ão, como todos os anos. Apenas que, far-se-áuma machano central para ovdda-maghshimim, no Beit Hamadrich, em Petrópolis. Foral elaborados progra=mas especiais, b feito um plano de shlichut para todos os gnifime
> Sen mais por ora, e aguardando urgente resposta dos chaverim, despedimomnos,
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