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Nº

148-prq.l Porto Alegre,12 de dezembro de 1946

A
Histndrut Dror
Run 5 e Velho,89
São Paulo

Estimndos chnverim.

Recebemos com agrado suns cortas de 21/11 e 11/12/46 dando-nos
contr des ntividades inicindas em seu setor. Esperamos nestes momentos deci-

sivos para o nosso povo,possam manter bem nlto e divulgnr os idenis do nosso
movimento no seio dn juventude prulista.

a - Levemos em consideração > שי que nos fnezen sobre e participn-
gro de tres companheiros seus aa mosbavá na Argentina.Para definitivo pro-
nuncirmento agunrdfvrmoscontestação do Departamento latinonmericano de Dror
sobre a nossn participagño na referida moshnvé. A resposta vinda ontem,apro-
vendo sob certns condições n vingem de nossos companheiros do Bresil,permi-
te informar-lhe o seguinte: É
Visto qu n condição de participação implica em prgrr todos ns 08826288 00ע=
respondentes no número de chaverim que irño ₪ ₪080876,6 606080710 068
snif contribun com n importencin de Cr$ 1.000,00 ( um mil cruzeiros) por
cade perticiprmte independente dns suns despezrs de vingem.Adempis, é 86060
sario que os intereessndos preenchemos formulprios me anexnmos e nprovados
elo snif.No seu cnso rchrmos que não heverá impecilhos na participrção dos
res comprnheiros desde que consigam os dócumentos de que necessitem.De acor-

do com que nos pedem o Ghnver Kersz lhes envinrá ns instruçõés necessarias
para conseguir o visto argentino. Enviem-nos com urgencia 0s formulrrios
reenchidos,pois precisrmos remeté-los n Argentine .
Sobre os fundos de reservp r que se referiu o chpver Roitmmn, é o que corres-
onâebn nossa cempnhr de bonus, Recitrl dr Srp.Hrlpern(50% K.K.L.) rifa e
mo nrtistico.Grende parte deste fundo destina=se para auxilipr m Hnch-

sharf latinonmericana do Dror na Argentinn.Espernmos que consigam arrecndar
as necessarins importancins,e de nossa parte procuraremos nuxliáar-lhes no
qee 4 possivel, Os demnis dados e detnlhes envinremos logo que formos ine
ormados»
ios - Degejnmos que nos enviem um informe completo da s ntividndes edu=
cntivos.Se organizaram ns kvutzot segundo n idade. Recomendamos que aproveis
tem A presenga do casal pd afim de nuxilif-los neste sentido,
Jitonim - Esperamos que tenham recebido o déstintivo (jiton) que lhes envin=
mos por intermedio 60 chaver anijnik.Seu custo &É de oito cruzeiros,e pode-
mos enviar-lhes » quantidade que necessiteremdesde que cubram ns despezns,
ei Publicnremos em breve o nosso primeiro bábbtim periódico,para o qurl
esejnmos n vossa colnbornção. Enviem-nos prtigos e comunicados,

- do din21 do corrente, realizaremos en conjunto com
o Keren Aniemet Leisrnel, um recitrl de poesins em idish,em beneficio do
Keren moshavh (50h). No din 22 enconjunto com e Unificada Juvenil fnremos
uma festr de Chnnuca,com distribuição de 500 brinquedos ng crianças de Porto
Alegre. Independente dbsso renlizarenos uma comemornção interne de Chanuca
nas kvutzot com distribuição de 200 presentes e pedos 808 088058
No dia 29 faremos renlizar ums Espetículo Infantil em beneficio int da
Hoshavá com uma pega original focalizando "um din na moshnvá”, nlém de qua -
dros vivos é outros números6
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No dia 23 deste més programamos uma conferéncin do chaver Leo Hnlpern sobre A
ideologia do nosso5 e em homenagem no 60º aniversário de Ben Gurion.

Soubemos da presença do chaver SESLING em Sño Paulo e
apreciarirmos que nos informassem sobre o andamento da campanha que está pro-
movendo. É importante a cooperação da nossa organização, nesse enprendimento
em prol dos construtores de Erets.

rig multi: No | Janeiro, prrece-nos,que houve uma serie deל
reorganizng0es que tnivez conduzem a uma estruturação definitiva. Os chaverim
do Rio estro cooperando na cempenha dn Histndrut e na inscrição de Ben Gurion
no Livro de Ouro. E

: O snif de Curitiba sob ה 8E jovem Barinch está se desenvol-
_ Vendo rapidamente. Lamentamos porém ninda”B8taremn formadas ns Kvutsot de Tsofim .
e lienrim, O resultado dns eleições deve-se n proprgnnda eficiente que desen-
volverame Á falta de noticias impede-nos de enviarmos maiores dados.
Belo] ¿Estamos em contato com קי jovens de Belo Horisonte e muito
simprticos no Dror. Envinmoslhes materinl ideologico é instruções.

¿Existe un grupo bastante numeroso, rerupados no Centro Israelita Pelo-
ense 6 que pelo constante contato conosco e por um débs ter pertencido no Lrop

de Porto Alegre poderño futuramente constituir-=se em Snif nosso. * importante
,esse contato,pois Pelotas é a cidade mais importante do nosso Estado.

1Em vista de comissño provisórin ter 11=
nalizado sua missão, ioi renlizrdn uma Assembleia Geral parn eleger o novo exe-
cutivo, o qual ficou assim constituido;
Secretarindo e Rafrel Spritzer e Jaime Fichman
Burenu Central: lMnuricio Kersz
Tesournrin: Julio Starostr e Agik Kirjner
Dep. de divulgação: Mercos Spritzer e David Eizerik
Dep. Cultural: el Malta e Clarita Chnmes.
Secr. de Atns: Rubem Spiguel ,

$ Dep. de Fundos Sionistas: Mauricio Goldfeld e Cecilia Torpolar
Dep. Artistico; Jacob Jacobson e Riva Milman.

goi

do

fundospioaintes: Anexamos a circular que esse dep. reheteu ה juventus
6 10084 e o programa de ntividades nprovado pelo executivo.

Ben, estimados companheiros, por orn $ sé. Deppedimo-=nosaguardando suas urgentes noticias e nos firmamos com o mnis cordial

FRAINTSHAPT

Mazkirut Harnchit Mercag BrasilNA
ZA

Rafael Spritzer - Jayme Fischmann ב
/

“Anexo 3 formulários , progrmma 0.4.1. 6 circular. 


