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Porto Alegre, 4 de abril de 1947,

Histadrut Dror
] Hed 2025

300%
DOCHILI

e março e muito
dadeb-.em geral,

irá de Pneentivo

vidades tenmos a desta

Após retôrno do 1% chaverim que particina =
ram na MNoshava-=seminario na Argentina, cujos

excelentes nara o nosso movimentos foi realizada er

entre os Snifim do Sul, isto 8, Porto Alegre e Curie

008 tomadas, que ja lhes remeteemos , evidenciam o des

iencia idsologica de vital necegsi dade no momento

foi olvido a creação do Bureau Central em Porto
: pertanto, 0 difíezl encargo de coordenar as ativi
mento no

Con 8 4 6 h Meyer Sesling, de
 Eretz Isrnol, foi proclamada em nosso país,

0 esu bicantados foram regu

Em face da resiização do Kinus
Necicnal Argentino, mesmo em vis

2681128080 0 projetado Kinus Latino-Americano, enviamos um
8 mais ativos companheiros, chaver Prederico Bariach, como
do poda Eleboramos uma 86216 668 que por intermédio
ie] á cerão epresentedas so Kinus Em no8sas proposições

1 do 1162082 Darom America, nossa particivação na
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EST ARTE 3PANHA DO KBREN KAIBRET Dentro do alguns dias será ini
clada a campanha anual do Ke-.185 סשה 88 6 )101818 da Brigada Judaica, Jacob

relenboim,

nes de maic tamos aguardando a
cnaver Moiche Kostrinsky, em missão

Nua - 



 

. Y os 3
2do partido Unificado, Soubemos da presença entre vocesspor alguns

dias, do chaver Kostrinsky e gostariamos que nos escrevessem sobre
O programa realizado, afim de auxiliar=nos na 8180028080 8014

É editado por nós dentro de alguns dias o pri
meiro boletim para Menchelim com mat“grial valioso. 36666-16 - 80
diversos exemplares, , Esperamos também receber o seu folheto "iiana-

Y Rogamos tambem, que nos enviem qualquer outro material que
3specialmente referénte a jogos escuuticos e educativos,

8

Ficamos satisfeitos como que nos escrevem sobre
plena convicçao de que com o entusiasmo

conseguirão triuntar, -Eserevam-nos sôbre a

irdando a sua contestação, firmpno-nos com o
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