
 

Porto Alepros, 17 de ny enbro de 194%

TMstadrut Dror

Rua Jorgo Volho, 89
5 2 0 PAULO

Estimados.chavorims

+

Apos longa espectativa, Yecebenmos sua carta que com satisfa

çeo. passamos a contester)

RAV Ás De acórdo com o quelhes ¿informamos em cartas anterior os)
ficara assentado “er reunião de Lishea com. a Hezidrub do

a da uma Moshava no Interior do Kio aponde do Sul na qual

ז . chaverin de. Porto. Alegre 5 das locélidades do interlors

Afim deconcrotizar essa aspiração, viajou uma comissão inteprada pelos
chavorim Xandol Valtz;. Mauricio Kersz) “Rafael Svritizer e Jacob Jacobson
para o Intebior ari 4 de localizar e loghava e ₪0 mésmo tempo desperter
entusiasmo na. juventude com o nosso- empreondinonto,. 4 issãoתו fol bem

AUGRARE tendo conseguido a colonia de JCÁ em Quatro Imiños,un óvimo lote
de terroño como local Dgrmanente pera a renlização de nossas açhanots 4
ro!EE localidade esta um tanto distante do Porto Alegre, porem oferece
Ótimas vitagons, Já que as suas possibilidades sño extreordinártes em La
co daexistência de colonias da JCA e dos ishuvimn existentes nas cidades

EOEdas de Passo Fundo e. Erechim. Ademal sy cremos receb:r uma econcribai

ego da Adminigore eno. da JOA pr à Nonhuvê, indenondento do auxílio de al
o 2688008 6 distoque, so

-

O. trabalho para completar os fundos necessários pros segue
endo que no proximo dia 26802 renlizado un ¡Ssnotícul:Aci

1
8

enetogre¿fico e iniciada a venda de bonus pro Hosnaves
int ensaranteos

O Departamento Lati nOAmericano nos Commicou ₪ provávol

vinág de um chaver pura diyegaáo da oghava (provavelmente o chaver Zales)
mbem o cháver Sesling consua chavora comproncieranmese a estar -conosco

por uma semane 08811

Os. chaverin de Gurf tiba 98tao agúordando nnsiosos 5004018
a realização da Ho 1wvh doflorto! e São Paulo eíir de in161860 8

»arativos necessérios.. No día 1.0 2 de novonbro realizaram uma liachane
:םדדנמ do proparerem seus elementos, Insigtimos” na nocessidado do se porem

entcontsto direto com o Snif Gurí tibe afim da molho? maneira possly;91 cone
tizar 1 Nosnava pera os Snifín de ¿230 Paulo, Rio: de Janeipo, ןז rol, Guri

tiba o chaverim-de Belo llorizonte 6 Rócifos Cromos הייל Salle

tar a importancia excencional parh o nosso móviis; ento due tom 6 uoshavã,

pgraue confimmos fiymenente de. que náomodirio osforgos na concretiza

são désao objotivos De nossa ADS fareros tudo 0 cue estiver ao nosso

“alcinco afim de lhes' auxlliarem facilitando à tarefas

 =00ם5מטה=



- ,

E Recomendamos a formação do uma coriasao 98000121 pro»

Moghavá cue coordene todos os «siuntos rolucionados Com a mesmas, Ln.»

clusivo contato imediato com os Smifir participantes.

PUBLICAÇÕESte Doacórdo com O qe fiou asgentado numa 508880 09000101 |

da Lishcã 000 0 seu represent:mbes chavos Bernardo, ficou

essentado «que o ¿nif São. Paulo colaboraria com o Departamento Edugativo

Llahcá no proparo de programas o publicações Aguerdayamo 3 desde

ha muito a efotivação de tal auxilio, Lgnentavel: ento coren, isso nao

se verificou, Atualmente a sltuação esto mais agravada Gevido ao não

funcionamento dôsse departamento na Lishcág comr eonde=se as di=

ficuldades quo a edição de “Uma Aventura ni otivelzal 80 sógundo nú

situação, Cromos cue

  

  

    

 

moro de "0 Menahol" constituiu para nos en.

poderiam rediglr a material vera O tercelro número de "0 genchel" aus

pretendemos editar em comemoração à Chanúca | הגה 008 08 material

com a máxime urgencia afim de podermos inprinir ato a data er, questi0s

Recomendaros o prenaro de tertal sobre o trigóssinmo animersario do

falecimento e relativos a Dor Borpchov e uu programa vera a Noshavas

Enviemenos seu parecer sobre o conto valesvinense o lhos enviamos.

e sobre"0 Menahol" que receberão dontro de ulguns dlas,

*

Ambas edições

devem sor vendidas a Cr) 3,00,

-

Escrevenenos so necessitam de 018₪

6

  

2% ne a - Y

sóbre. a gua publiceção acindanão rocebenmos 08 50

plares quo enviagams >rovidenciaremos sem duvido ne imediata venda

dos mesmos:, Curítibe incuibiu=se de vender 50 exemplare que poderão

pvinr diretamenzto.s

.

Do Rlo de Janeiro ainda não nos contestarem sobre

ין

LOS300%

-

Ignoramos ap solutamonto o que nos oscrevor sôbre. 0 pros

vivoL vinda no Brasil. do. chaver Xostrinsicys vxtrenhe-

mos tal notícia, pois om carta que recon anos Pocontomente do וס

nada transparece 2 עפ peitos. Dé qualquer menoira internelaremos: no

secretário do Ichud OLent a respeitos

e y ha 5 "3 ç > א44
Tambén sobre o Kinus do Posls=sion nos e mo tivo do Cx1

sronheza já que nede informarem-do-centpo locals

KINUS DA JUVENTUDES 20680 de não. termos notícies oficiais sobre a

éste do Kimus Juvenil que a Unificada do Rio

estaria nrenarando, concordamos plenamente comi os chaverin 80006 a ino

portunidade de. ser o mesmo ronlizado em dezembro ou 1806190 de 19184

porquanto estaríamos absorvidos com o preparo das MNoshavote Cremos

sor de melhor elvitre a transferencia pare julho do ano vroximo, pots

vossibilivaris um preparo melror'e a participacio de chaverim que por

serem ostudantos não poderiam viajar outra ocosiBo.  Escreverernos es

gas recorendacoes pera 08 Snifim, Informen=nos sobra tudo que houver

de novo esse respeitos

 

PINAUGAS DA LISHGÁ 32 Istamós aguardando com a máxima ansigdado o en
a

rr

cemts a - a -

4 vio da sua contribuiçao para a Lishca de acorda

con ag Rosoluçõos do Kinus,

-

Anexamos O velatorio finasncoiro da Lishe

cujo defLeiB, contorno observerêo, O do quasi Cr; 7,0005004 0000

ver quo do seu au: 119 derendera indhscutivelmente o funcionasrmonto

da Lishea, erenos porem, de que voderemoy contar com a compreensão e

estímulo precioso dos chaverime

e ni Us
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EDUCAÇÃOs$ Aprociamos inonsanente o seu relatório sobre as atividades

educativas, Índice do grau de ovolução que alegaram,

Seus problemas são om grande parte semelhantes 498 do snif 10091, 9

qual sento a principal necessidade de elementos eoncientos docididos

vue apquen com ns responsubilidedos que um movimento como o nosso exi

ge, mormento cuando se tivor de enfrentar a nocessidado de sustituir

os atuais dirigentes, os quais deverao ou lr nara a Hnchsharaou áben

dgnar o Dror por motivos nessóois, n certo sentido a Hoshave olimina

ra alguns dos problemas, se for desenvolvido um programa educativo ori

tentos Esperamos poder atresssor 8380 0ע180 para surgirmos renovados

e com maippos possibilidadese

 
z Estémos aguardando 03 »roBramas 00000 01708 616 026002

temento Latino-=Amoricano por intermedio dos dirigentes mais cotegortza

dos ogtá proparando._ Crémos que sorao de otimo au 1lo:peya à sistema

tização da nossa ação oducativa.  Espermos que nara O proximo -Kinus

haja possibilidados para a uniformização efetiva de programas e meto»

dose ו

 

CURSO DE Ji:

 

 Conformo lhos, comunicamos par telegrama, condiהד0א%=
dotaran=so a esso curgo. tres jovens pertencen

tas ao Dror, sondo aprovados os mesmos: pela panca local... Apua viagem

depgnde do :"9sult ado de canpanha finanesira que₪ existente

esta promoveidos  Julgemos que 5 chavora Aendel 110102, 0161

por conta vropria e o chavar Prederico Bariach sigampara lrotz vera

participar desso curso, Tnformen=ros quem sao os três companheiros
aprovados em Sao Paulo. .

 

BELO HORIZNTEJe  Aprecienos 0001 001050 q trabálho dos“enaverin e em
egrecial do chaver Bemanrdo vara a amitação do nosso

movimaonto, -Lementavolmente nosso esforço nao fot: suficionto, pola te

nos enviado uma serie de pucotos 10 bom cono. cartas. cue

ate noje nio foram rospondidags.. Poy ocasiao do llnus naviem sido con

vidados_03 representantes de Belo Horimnte,. que. por telegrama lomeno

teram nño poder comparecer 6 prometaréem aseraver; O signatario fol
o chavor Grinberge Insistiremos, enbora talvez lhes sejs mais facil
manter 6559 contatos Apreociarianos acberpa-o chave” Cymirmg roalizas

ra o seminario em Dolo Horizontes

Anvtanos o que nos esgrevonsobro חי nização da

Hagieivut; a mal desejamos o maximo exito8

¿Informeneno s sôbre os preparativos nara a, conemeração
do 30% aniversario do falocimento do teorico Ro PoslesSionismo; Ber
Borocno”"s

Ya. espectativa de suas notícios, (irmanmo-103

Cordiglente
ALE VEHAGSIEMI

1212 Spen Homagkir
 

   


