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: São Paulo, 24 de Novembro de 1947,-
À
Oficina Latinoamericana da
Org. Juv, Sionista Dror . E
4/0. 668 1,8 |Pueyrredón, 538 piso 1
BUENOS AIRES

Prezados chaverim,

 

   
    

  

  

  
   

   

    
  

 

  

 

  

   

  
  

    

  

Damos em nosso poder sua última carta, a qual apressamo-
nos a responder:

Inicialmente desejamos expressar a nossa satisfaçao pelo|
fato da Lichká ter melhorado suas possibilidades de funcionamento e deseja-
mos que doravante la possa ter meios e melhores condições para se cesto
bir da tarefa de órgão central do nosso movimento na América do Sul.

4
Sem dúvida nenhuma a Lichká de Porto Alegre deve ה

-lhes informado de nossas atividades em Bao Paulo, motivo pelo qual res- 9
tringiremo-nos ao assunto de sua carta. 1

Com a estadia de Kostrinski e de Gueula, nossos chave- Y
rim foram convencidos da absoluta necessidade de uma Moshavá na qual reu= |
niriamos todos os chaverim do movimento e dariamos ao espírito da organi-
zação um caracteristico um pouco mais chalutziano, Pretendiamos, como de-.
vem ter-lhes notificado de Porto Alegre, fazer uma Moshavá única para ,9-
do o Brasil, a qual goderia dar aos chaverima idéia de um movimento úni=
co. Infelizmente, as dificuldades técnicas sao inttansponiveis e as enor-
mes distáncias que separam os snifim fizeram com que o Kinus Artzi reali-.
zado em Porto Alegre, adotasse a resoluçao de se realizar duas Moshavoth E:
regionais, sendo uma em P.Alegre e a outra em S.Paulo, esta com a paris
paçao de chaverim do Rio de Janeiro e, eventualmente, de Curitíba, 4

Entretanto, das recentes conversações que tivemos com os
chaverim do Rio, e em virtude da situação específica daquele Snif, torna-se
necessário que og mesmos organizem uma Moshavá para os seus chanichim, mes-
mo que sua duraçao seja apenas de 10 dias, 3

Desta forma pretendemos levar a efeito a Moshava ¿em e
lo, de maneira tal que possibilite a vinda dos chaverim do Rio, após oter=|
mino de sua Moshava. $

- No que se Fefere ao financiamento das Moshavoth no Bra-.
sil, pensamos não haver dificuldades, porquanto, independente das quantias=
já angariadas para o Keren Hamoshavá em Porto Alegre e Curitiba e das que ;

eventualmente venham a ser angariadas em S.Paulo e Rio, na recente Moatza.
do Partido realizada no Fio de Janeiro, na qual os nossos chaverim tomaram -
parte ativa, conseguimos obter a promessa de que o Partido poria a nossa
disposição a verba de Cr$80,000,00 (16 mil pesos argentinos), para a red!
zaçao das Moshavoth, 4
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Nó que se refere ao local, estamos em vias de conseguir

um adequado, Nao sabemos ainda o número de chaverim que participarao |

destas Moshavoth, mas faremos todo empenho para lhes comunicar a res-

peito o quanto antes.

O nosso problema mais sério e que poderá ger resolvido

pela Lichka Latinoamericana” o de um elemento que possa dirigir estas

Moshavoth, tanto à do Rio, como em seguida a de Sao Paulo, independen-

te da Moshavá de P.Alegre, cujas informaçães estamos aguardando, Por €8-

te motivo foi grande a nossa satisfaçao ao receber a sua carta informan-

do-nos da possibilidade de nos enviar um elemento,

e Estamos certos de que os chaverim nos auxiliarao na solu-

çao deste problema, enviando-nos um chaver capaz de auxiliar-nos a pre=

parar e a realizar nossa Moshavó.

Ficamos ansiosamente no aguardo de suas notícias e subs-

crevemo-ros com o mais cordial

Ale V'hagschem!

Israêl Steinbsum Fuwin Pikman

-lMazkir - -Muzkir Rachíi-

  


