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Estimados companneiros:

Como já deve ser do seu conhecimento, parti

cinaram da 8a. Moshava do DROR na Argentina, 19 dos nossos compa-

nheiros; 14 de Porto Alegre e > de Curítiba. Além disso os nossos

chaverim tiveram um seminário especial em Buenos Aires, a cargo dos

mais capacitados dirigentes Poalesionistas da Arsentina,

Os conhecimentos e orientação Drorista que

os nossos companheiros receberam abriram ótimas perspectivas para

incrementar nosso movimento no país. Assim, após a sua volta em

fins de fevereiro e aproveitando a presença do chaver Bariach, rea

lizou-se a 2a. Moatzá dosSnifim Porto Alegre e Curítiba, afim de

ser traçado um programa coordenado de atividades e orientar os nos

sos trabalhos nos próximos seis meses,

Como tema central da Woatzá foi discutido a

creaçã da Lichká Mercazit para O Brasil do nosso movimento.  Ape-

zar da indicação feita por Buenos Aires e ratificada por Eretz Israel

de que Porto Alegre fôsse a sede provisória da central do DROR, abha

vam alguns que sem uma organização eficiente e bem orientada o Burea

Central não poderia funcionar devidamente, Após alguns debates 1

aprovada por maioria absoluta da creação do Bureau Central em Por-

to Alegre em carater provisório, até a convocação do primeiro Einus

no Brasil. Na mesma ocasião foram eleitos 3 jovens responsáveis por

êsse tra“alho de acôrdo com o plano aprovado na Moatzá.

Compreendemos devidamente a alta responsabi-

118866 וגס 6nós foi colocada. Esperamos porém, com seu auxÍ-

lio e compreensão, ao lado do entusiasmo que nos anima, poder cum-

prir a nossa missão.

passaremos agora aos assuntos para os quais

esperamos urgente contestação:

Nos dias 3 a 5 de abril do ano em curso realizar-se-
קשךחתקה:-

em Buenos Aires o Congresso Jul.Americano da DROR,ו4

o qual reunirá Delegados de 5 países do nosso Continente, Para -68

se Congresso, que promete revestir-se de excepcional importância,

- segue fôlha 2-
me 



-119. 2-

foram 00מע1630098 2816880609 do nosso país, É de nosso desejo que via

jem pelo menos 1 representante de cada snif nosso no Brasil. Jesg a
mos pois, que nos informem com a máxima brevidade se poderão enviar
um ou dois representantes para o Congresso, 4 estudia será comple-

tamente urutuica, devem apenas providenciar as despesas de viajem,
De nossa parte íaremos todo o possível para ajudá-los. Com referén

ciz ao temário e detalhes, remeteremos logo que chegar ao nósso co-

nhecimento.

ARTAMENTO EDUCATIVO : - A Machleket Hachimich do Bureau Central
está preparando uma série de programas

serer desenvolvidos nas kvutzot. Além disso publica-

mos periddicamente boletim para ienarslim, vocabulário hebraico e
e todo o material necessário, Afim de cumprir 6sses objetivos e ser
vir-lhes com devido material ideológico, necessitamos saber como fun
ciona o snif, como estão divididas es kvutzos ) 1080067 , sexo?, eto.),
que prosrama cultural desenvolvem, trabalho no local próprio, eto.
etc. Ademais, apreciaríamos que preenchessen e m nviassem os im

formes de sichá, que remeteros em separado, e que nos servirá de

orientação,

ifim de organizarros o arquivo de sócios fa nossa or-

ganização, pedimos que nos enviem preenchidas as pro-
postas de sócios.

- Afim de podermos remeter um relatório comple
to para os Estados Unidos, pedimos que nos

um informe sôbre o labor realizado em pról da camnanha da His

promovida pelo chaver Sesling,

Sem mais de momentó, aguardando sua urgente con
astação, firmaro-nos com o maís cordial

FRAINTCEAPTו
כ

LARA
Rafael Spritzerיומו450//

/

BUREAU CENTRAL

Anexo: Cópiu da carta LA-2310-47 recebida de Buenos Aires 


