,

Porto Atogro, 12 do no enbro de 19474

8559/X
¡Hs tadrut Dror
,47 .7106

6 תש

Hachado, 345 = 0088 8

871 גת ד

₪ chaverims

Recebomos. sua

missiva de 27/10/47 junio com as pro»

gramas do suas atividades, pele, 4 poreobemos seu. osfórco e ptivids
do. positiva em prol do nosso -movirentos Sobre os 017698 8 98

passamos a informar?

UOSHAVÁS»

De acôrdo con  פגוס801 informamos em nossa carta a eri ar

viajou uma co: nissão integrada polos chavorim! Xandel laltz,

“eutrigo Korsz, Rafael! Snritzer 6 Jacob J:acobsongpara ns Localidades
e Interior com o ob jotivo do localizab a Voshava 6 do mesmo: tempo des:

ortar entusiasmo. da Juventude pelo nosso: empreerdimentos
Podamos
 עה וque 8 18580 foi corodda de ¿PÍOono Gx to, tondo sidoconseguida

na colonia da JCA em Guatro  דRo otimo lote de terreno como local
permanente para e real izacto de nossius Nechenote. A roferida Iceglidado
ostá situada amolo cariinho de Gurfstiba e Porto. Alegre o oferoce 3
vantagens, pbis as suas mmXonkás possibilidades Bao: extraordinaria
face: da existéncia das: colonias da JCA e dos Ishuvim existentes 4 papá
dades próximas de. Pasgo Fundo; s: bréchirs
4 cos vamos como quas
corto um auxílio do GrY 104000300. da 704 pará a
shavás

o

Ademels, o trabálho paras completar os fundosriecessã=
"los prossegue intensamente, dato nos _próximos dlas.re alizo do um es)6=el 10ulo cinematográfico em beynofício de Hoshava, ao memo tenpo que +
remos é venda de bomus pare esse fim. DO Depar tanento ¿Latino=Americeno
da Dror recebemos carta nele quel nos. comuni cen a provível vinda do um

competente chaver var= » direção dosta Moshavós

Com rã ação à Hoshava ce devia se reslizor em São

Pauloorganizada pelos chaveorim do seu Sni£f, São Peúlo e Rio de Janeiro
ginda/contintamos, de una maneira extrenha o lamentável, sem not
8

concretas apesar de nossas cortes e telegramas insistentossDe quelmer
maneira, julgamos necessário nas providências dos haveévimno sentido
do partid pação das Moshavo b, pois cromos cue São Paulo não deixara

do concretizar as rosoluç598 8011208 o tomer efotivo à Nosheva do
Nortes, Lspgrevanmenos sobre a possibllidado do participasão em nossa
 סוja a localizar Bo facilitara por corto o meio de trinsporte
o quo entes cmstitula um problema dificils
E
LScroveneno y sôbre as luportânciasarpec dadeas corres
pondentes e campenha cue a Gueula £62, pols tanos 4 Informar a 9800 07

Informemenos sobre pe:

respeito ao Departamento, Latino=Americanos

necessidades em relação a Moshava,

A,

+

Julgamos que deveriam 1 pes

trabalho de própeganda sistematica interna é externa relaciona oba !
a Moshaya,

om face da importancia fundamental cue

r

tom para o po

do nosso movinento no Brasil.
Nesse sentido consideramos de valio
so significado a Msichane que por certo realizarari nos dias 1,e 2 do
corrento mês,

Informen=nos coro decorreu ה

Estamos ainda ¡aguardando ofinforme educativo jun
temente com o formulario que deveriam-ter preen
chido afim de ser pemetido imediatanente para o Departamento Educativo
do Chils.
Aguardarios además os informes de assefa prechidos afim

TRABALHE O EDUCATIVO:=

de nos pormos ao par do seu labor com as lryutzote

Cromos cne [8 6

beram os 20: oxm plares de "Uma Aventura na Fronteira!” nor nos edi tadas
Zegrovamenos qual. 6.0 sey parecer com prolação a e6ssu publicagaos | Na
proxima semana serelheseã enviado o segundo numero do “0 Menahel"s
A publicação sobre o Bstado Judeu ficou retesrâada por motivos forçosos
assim como,o boletim. No próximo mês serão sem duváda publicados, pois
cremos sera sanada q crise rinacelra da Lishcas
FINANÇAS DA LISUCÁS=
Conforme pouderam Observar em nosso r elstórioris
a
naceiro, estuvamos
com um deficit de Cr$ ger.
6.858,60 o qual tinhamos que saldar o mais codo possívol, nois
fora
retirado da campanha em prol da Noshava e de um emprestimo 15150 0

Banco. Israelita.

20% 0088180 do Kinus; o 1 Curítiba juntamente

com Os demais conprometeram-se a saldar essedivida e contributt dentro
das suas posses”afim de permitir o funcionamento do Búreau Central.

Hojes decorridos mais do três meses dos compromissos do Kinus, a situas

680 so apresenta rinls grave do oue nunca, o deficit eumentou enormemen
te enquanto os Snifim se limitaram em não atender as evidentos necessi
dades financeiras de Lishcas_
Com excepcao do Snif Porto Alegre e pe
queno auxilio de Sao Paulo. nao teria sido possíyol continuar os labo-

res nada faceis de um Bureau Central.
porem,

tes

Nao desejaros recrimin £=los,

insistimos em salientar £ necessidedo de que chaverim
contisne

devem atender as exhoêntinsado movimento 6 corresponder
a מס

6401-1083 610 como à irigentes

lhes cabo,

A nossa dívidas com

a Nos”

shava tem de sér saldada em facé das enormes desnesas com
que a comis

são responsavel tera de «rear

Dasua contribuicho denenderá indiseuz

tivelmente
o funcionamento do Bureau 0entral 6 temos a conviccão
de
que poderemos conter como verificenos em diversas 08 + com a
compreensão e estímulo valoroso dos companheiros,
À

Estamos sumamento satisfeitos com a realig
asão do
ato relacionado comos 40 anos de fundação do HiAshom
er e Alinbramos:
de que no proxim
o mes de dezembro deverão ser resli

zads em todo o
Brasil diversas comemorações relacionadas com
5088217080 dofas

lecimento do notévyel teorico do posso
movimento, Ber BOROCHOV..
bre esse sssunto escrevarenos proximamente,
io,

SO
bl

Aguardamos ansiosos as suas no tici
 ספף£ presente, ne espectativa de suas notífica ções as'e a conteste
sobre o labor

corum, firmemosnos: afetuosaante

ALÉ VEMAGSUENJ

