
 

São Paulo, 25 de Dezembro de 1947.-
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Lichká Mercazit da
Organizacao Dror
Caixa Postal, 1403
PORTS ALEGRE

Prezados chaverim,

Acusamos O recebimento de sua carta de 18 do
corrente, de cujo teor tomamos conhecimento,

2 Confirmando o nosso telegrama de 23 deste, la-
mentâmos nao poder enviar nenhum chaver para auxilia-los na parte
educativa de sua Moshavá, porquanto estamos em mãos com identico
problema, visto que os nossos melhores e mais capacitados elementos
tao participaram da Moshavã, impossibilitados por ocupações pesso-
ais (Exômes Vestibulares, C,P,0,R,, 2nas.épocas, ete.).

É

este um dos
motivos porque insistimos na vinda de um chaver da Argentina, porque +
do contrário estaremos em sérias dificuldades. Encarecemo-1hes a gen-

- tileza de se dirigirem d Liehcá Darom America, insistindo na necessida
' de do envio de um chaver para dirigir a parte educativa de nossa Mo-

shavá e ao mesmo tempo auxiliar=n08 na parte organizacional;

"Recebemos de Buenos Aires uma carta, datada em 15
do atual, informando-nos da designagao dos chaverim Leike e Kelito
para a Moshava do Sul e assegurando que envidarao todos oe esforços
para ajudar-nos. Voltaremos, por nossa vez, a insistir,

Sóbre a nossa 1080878,0 os chaverim inteirados
que pretendiamos dedicar o período de 15 à 30 de Janeiro a senichvá
Koar e a primeira quinzena de Fevereiro a schichvs 127009, com a par-
ticipacao do Snif Curitiba, Rio e alguns elementos de Belo Horizonte,
Entretanto, os chaverim do_Rio dificilmentevirao a S.Paulo, por_nao
disporem de mais tempo a não ser o da duracao da Machané que estão

 

preparando para seus chanichim, sôbre Curitiba, somente agora Soubemosy,
por seu intermedio, da participaçao na Moshavá do Sul, apesar das no0s-
ses insistentescartas e telegramas. (Queiram nos fornecer o endereçodireto do Snif Curitiba, porquanto temos nos dirigido, sem resultado, 8%a uma compenente da Mazkirut), Desta forma, vamos realizar a Moshavá
para os Nesrim, naturalmente com a participação de alguns elementos

ו

de mais idade para garantir a parte técnico-administrativa. Se houver |
possibilidade, prolongaremos a Moshavá por mala 15 dias, para a Sehi-0078 Avodá, o que depende em parte de Niteroi, que nao sabemos ainda
Be participará da Moshavá do Rio e. de Belo Horizonte, que pretende ens.
viar 3 ou 4 chaverim, Por orá éO que temos a lhes ihformar sobre
Moshavá., : : y 7 ּ
de -Segue-

   



o

No que se refere aos demsis assuntos, aos quais volta-
temos com maiores detalhes oportunamente, podemos lhes adiantar:

VERBA DO PARTIDO PARA AS MOSHAVOIH :- A êse6 respeito, deverão di-
rigir-se ao Comité Central do

Partido, no Rio de Janeiro.

PUBLICACOES:- Das indicações feitas pelos chaverim, apenas tinhamos
enviado a publicação Palestina Entre Duas Guerras, ao

Depto, Latinommericano, entretanto o despacho voltou as nossas maos
nesta semana, por engano no enderéco, Solicitamos dos chaverim a fi-
neza de remeterem a publicação para onde acharem necessário, por con-
ta das publicações que lhes enviamos,

Sem mais, firmamo-nos com cordial

AléVehazshem

Israel Steinbaum Ruwin Pikman
- Mazkir - -Mazkir Rashi-

 

 

 


