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Pórto Alogre, 26 de Dezerbro de 1947

0821 28080 DROR
Machado Coelho 91

RIO DE JANEIRO/

Estimados Chaverins

Ronovamnos o nosso contato com um informe das ativida
des da Lishea e relacionadas especialmente com a
Moshavá do Suls

Assim,apos e viagem de 5 chaverim nossos ab Interior do
ficou definitivamente assentado a realização da Moshava Estado
na locas
lidade

de Quatro Irmãos (Estação Erebango) contendo cera isto eom

um
otimo local que a administração da JeCeAs nos cedeu,
alem de
ayxllio meterial 88 090 10,000,004 No dia 3
ou 4 de Janeiro viaja
ra para Wuatro Irmãos um grupo de lo jovens
afin de prevarar devi

damente o acampamento para os restantes que deverao
chegar no dia
15, de Porto Alegre, interior do Mio Grande do
Sul e Curitibas,
Como delegados da Argentina deverao vir no fim
do meg a chaverá
Leique

8 8008 o inicio da Moshava, O chaver Manuel
Zales. Contas
mos como bem vrovavel,a nresenca do Ciavor
Sesling na primeira
serena de funcionamento da Moshavãs

Com relação a parte financeira necessitam

os ainda de
1b contos afim de completar o orcame
nto previsto,e estamos empréen
dendo
grandes esforços no sentido de que 8618(
8808088 688881

4

Como náo foi

possivel estabelecer

contato com todas lo
calidades do interior, solicitamos dos
chaverim que facem publica

no Jornal Israelita, Idishe Presse
, e Aonde Vemos? os corunicedos
qe anexem

os, as despezas corrospondentes serão
saldad

as
08. Esperamos que o facenm com toda
urgencia necessaria afim de qu
Dossamos extender nossos snifim as
localidades que oferecem possi
bilidade inúmeras para o nosso novime
ntos
Escrevam= nos sobre as suas ativid
ades, como decorrem os
preparativos vara a Machane que
planejam, e sobre a partieipação
na Mosheva de Sao Paulo.
Cor relagao ao assunto Xandel
Malta, telegrafemos vera
p chaver lkawet e nedido de Beinish
e esperemos que o assunto seja
definitivamente decidido afir
de permitir a viagem da nossa
Compa:
nheiras Intervenham no que Ines
for possivel e comunicuem algum
a
inovação que por ventura ocorra,
Informgm de como decorrerem
as comemorações relacionada
com o 30º aniversario do falecimento
de Ber Boroehov,

Na expectativa de suas urgentes
noticias, firmano=nos
mi cordial: ente

Aci e,

MALÉÉ VEHACSIEM
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