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m/2 Sao Paulo, 2 de Outubro de 1951

Ao ehaver

Samuel Karabtchevski

Prezado chaver

Queremos por-te ao par dos ultimos acontecimentos daqui e ouvir a tua opi-

niao a respeito deles.

Recebemos uma carta circular que a Lishkat Kesher enviou aos movimentos lg=:

tino-americanos, e que trata do seguinte:
1- Lishkxat Kesher — Sua constituição e tarefas imediatas, traçadas em sua ultima

reunião de 10-89,
2 - Hanagah Eliona - reuniu-se em 11/9 e constituiram uma Vaada Merakeset Zmanit

do Dror-Habonim, cuja finalidade principal e a de convocar a Moatza Olamid ate no ma-

ximo 2 meses a. partir daquela data. Pedem que designemos ja os delegados, que pensa-
mos que devam ser os seguintes: Dov Cymiring, Lea Cymiring, Ilana Czeresnia, Israel

Steimbáum, Fizsel Czeresnia, Nachrman Falbel, e ainda 2 dos seguintes: Chana Raicher,
Benjamim Raicher, Rifka Averbach, Jose לששסוג qualquer outro chaver do garim. A re-

presentação e de 1 delegado por 200 chaverim, ou fração, e um por mi fal Haitiashvuti,
de: forma qué a nós cabem 7 סט 8 66188008. 2 02000 do dia da Moatzá deve ser: ממ

Madrichim, e Lishkot Hakesher» Incluimos: o chaver Nunho, por acharmos conveniente: que

la esteja um chaver mais ao par dos ultimos acontecimentos no movimento brasileiro.
Por outro lado,apresenta-se uma serie de problemas decorrentes da pouca iniciação do

chaver Nunho em problemas de relação externa do movimento. Gostariamos de saber tua

opinião 8 respeito.

5 - Unificação do movimento Habonim: comunicam-nos a situação, não moditicada

desde o último informe de ha quasi um ano.
0 chayer Amórico tera, dentro de alguns dias, uma reuniao conosco, na qual propo-

remos que ele vá ao Rio para shlichut. Lembramos-te a urgencia que tem aquele snif

de um terceiro sheliach, e gostariamos que desses a tua opinião, e que nos comunicas-

ses a opinião do kibutz.
É nosso pensamento de que a prosima reunião da Hanaga deva se realizar apenas

a 28 de Outubro, uma vez que arespostada Mogtza” ao problema das datasde alia do

3º garim e entrada em Harchshará do 42 não vira muito antes, e sem ela não adianta nos

reunirmos. Esperamos que êste adiamento não prejudique os trabalhos do kibutz.

Sem mais, por agora, despedimo-nos chalutznamente com o nosso

Alei Vhagshem

 

P. Hanaga Artzit - Markin Tudder
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