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AV. OSVALDO ARANHA,986 — Caixa Postal 1403

PÓRTO ALEGRE — BRASIL

Porto Alegre,9 de janeiro de 1947

Arg.l=nº 152 N
E A) 328 HELENAHistrarut'Dror So יתרל
wercaz Argentina ,
BuenosAires - ($2 2 ן/ש|שק

Estimados chaverim: |

Conforme nos foi pedido em vossa carta de 29
do mes p/p.,passamos n dar-lhes os dados, sobre os chaverim que perticípa-
rño nes machanot de Argentina. Seguiremos nn ordem por vos desigmndn
citando os dados: aj nome e sobrenome, b) idnde, c) nacionnlidnde, a)
ermpnencin no Dror,e) Autungáo e traoalhos no Dror, f) colnhecimentos
e idish e hebraico, g)conhecimentos ideológicos, e rinda n Schichvá

P que pertencem.

Juyme“ichimen:22 anos;bresileirn;7 meses;secretario do snif,um dos orien-
tnuores da avutzf 5,Borochov,pnrticipou em todes as campnhas
pró fundos Jacionrif sionistrs,e 4.pró 140 817076. 6106006 um
pouco o idish e desconhece o habrnico;tem alguns conhecimento
tos ideológicos;Shichn Avodá

Jacob Jacobson:23 mnos,polonezn;1 ano;membro do vand,um dos dirigentes do
coro,participeu en todas as campanhas,um elemento de respon-
snbilidade;lê e escreve o idish,não conhece o hebrnico; pos=
sus conhecimentos ideologicos básicos; Shichvá avoda.

Clarito Chames;20 mnos;brasileire;9 meses;Membro no Dep.cultursl,participo
ns campenhas,foi menshelet durante um mes; entende o ¡dish
nao 18 nem escreve,desconhece o hebraico,muito poucos conhe

mentos ideológicos, shichvé 6
dare Bonder :20 anos, brusileira;9 meses; participou da Esmpanha K.Moshavé,

foi monnhelet pelo esprço de un mes, conhece o idish,orrimente
desconhece o hebrrico; leves conhecimentos ideológicos, Shich:
VE AVOLAR.

Cecilio Storostg:18 anos,l ano;brosileira;Brrticipou em todas as campanhas
pro íundos nacionnis, inclusive moshevA,membro do K.K.L
ocerl;membro dr. diretoria; entende o idish oralmente,des-
conhece o hebraico, shichvá avod?;prqueno conhecimento id.Riva Milmpn :20 anos;7 meses, bresileira¡membro do Cepert.cultural e artig-

tico,uma da dirigentes do coro,elemento ptivo, tomou parte nas
companhasentende o idish, desconhece o hebrnico;shi vê nvodn

Polo Las : 21 nnos,polonegr;ô meses, mennhelet duma kvutzf de nesrim,participou nas crmpennes, entende bem o idish orrlmente,1% e sscreveum pouco, alguns conhecimentos ideológicos, shichvá avodr.
Helenn Cutim:20 nnos,brasileirn;4 máses;participou na CAmp.pub moshová,;

entende o idish,nño 14 nem escreve,desconhece o hebraico;poucos conhecimentos ideológicos;shichuh avodí.
Len Kirjner;ag anos¡brasiébbra;l ano ¡membro da diretoria,participou de to-des as companhas,membro do diretorio do Kk+K.L.locnl;conmhece o

idhéh, sem contudo escrever ou ler,nRo conhece o hebrnico, poucosconhecimentos ideológicos, ahichvá nvodá . \1618 66 Roisenberg-18 anos;brnsileirn;õ meses;prrticipou em todas ns com-
prnhes, poucos conhecimentos de idish, desconhece o heb=rrico, fracos conhecimentos ideológicos, shichvá nvodf. 
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188 Knijnix; 18 anos;brosileira; 5 meses;participou de comp.pró moshrvé; pouco
conhecimentos de idish;desconhece o hebrnico;poucos conhecimentos

, ideológicos, shichvá evodí.
Luiz superstein:lô nnos,brnsileira, LU moses;prrticipou dr crmprnhr como nonr;

entende períeitnmente o ¡dish Le e escreve, conhece um pouco
de hebrnico bedinlecto 0826628215 ; elemento ntivo na kvutzf
trumpelaor;soube nssimilnr os conhecimentos ndquiridos nas
sichot que essistiu;shichva” nonr.

18080 Steroste:13 anos, bresileirn; 5 meses; perticipou dr cempnhr come nopr;
não conhece o idish nem o hebrnico; elemento dedicndo n kvutz
Trempelcor e no Lror;shichvá nopr.

. Estes são os chaverim e cheverot que o Snif Porto “legre,envir » vossa
linchané Knitz. quanto eos outros enifim, temos n informar:

Snif Riode Jeneiro: ents snif rinda não estr em condições de envinr chpverim
e mecinnt este ano. Este snif nos informe que estão conso
lidando » sua psLonaFani nova estruturação, espern:

4 mos que nufuturo bem proximo,estarf em frenco progresso
sro Paulo -Entromos em conteto com 0s chpverim que desejavam porticipar da lia=

chrnê knitz, infelizmente surgirnm dificuldades de última horn que
impediram que o snif de SRo Ppulo fosse representndo por elementos
seus.

Curitibn- Este snif posim que recebeu por nooso intermedio,n confirmação que
os enifim brnsilie,podinm prrticipar das mpjrnot de Argentina, provi
denciou de imedinto n seleção de elementos que representarão Curi-
tiba nn presente machanés Assim passnmos n der os dedos dos 5 com-
panheiros de Curitiba de acordo com o informe de sun mpgkirut:

ManuelPaciornick-21 nnos;brosileirog sem função definida ;elemento util e de
grande valor.

Aren Gabperin-18 anos;brasileiro;função na ilaskirut.

Saul Shuimen -17 anos; brnsileiro,sem função,

Jaime Guêbnan -Ló mnog;brasibeiro;sem funcño.

Mpuricio Shulman - lô mnos;brrsileiro;sem função;

Todos so elementos brstante uteis,devem ser rproveitndos,o seu snif
espera muito deles npos sup voltn.

A caravana pertirf de Borto Alegre,no din 13 do corrente, cnso surja qual
impecilho nvingem não será ntroznde de mnis de 1 ou 2 dias.Julgnmos que apos
ps informpções do chnver liplpern, vosotros estño no par das nossos renliznções
e drs nossrs dificuldedes, Aprecinmos imensamente,n orppniznção de seminfrio,
que julgnmos indispensenvel,pcis os nossos chaverinm necessitm: imensamente de
curso intensivo de ideologia, tntica e pratien orgmnizecionel do movimento,
Depositemos es nossng esperanges nO£ companheiros que integrem a coramana e
esperrmos que eles correspondem ns nosses perspectivns. Desejnmos nos com-
panheiros pregentinos o mnior exito nas mnchmnot knitz de 1947.

“em mnis depedimo-nos com o nosso condinl "ranishnft

.

Weskirut reshit Mercaz brogilia 


