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Pórto Alegre, 17 de Junho de 1947
Sre

Isaac Raizman

Estados Unidos.
ui Estimado Chaver:

Recebemos com grande satisfacáo sua atenciosa carta, e tanto

Ore: cresceu nossa satisfação quando nos inteiramos de que, conforme
esveravamos, continua a desenvolver seu labor nobre e idealista em prol
da nossa
causas
Compreendemos perfeitamente seus sentimentos pelo que nos ese
creve dos Habonim,. efetivamente naó nos iludiamos quando insistimos
na neces=sidade de crear um ambiente mals favoravel,onde o movimento chalutziano
pudesse crear raizes e uma posição: sã sem propaganda bombaástica, infelizment
e temos
de concordar com o amigo, de que tanto aqui como nos Estados
Unidos, ainda há
muito a desejar é realizar, O importante porem, de acordo comó
que afirmou par
ocasião do seu Seminário conosco, é que estejamos no eaminho certo
e lutemos.e.
dificuldades, essas serão removidas por nossa decisão 8 fé
juvenis.
reio,

Sobreo material, ainda não o recebemos devido a demora
do eordorem não devera. tardar. Apreciariamos muito que nos enviasse a Malor

quantidade possivel de material cultural e ideológico, também em Inglês pois
1 alor

parte dos menahelim conhecem. perfeitamente essa linguas
Consideramos a sua idéia de um seminário por correspondência
como. um plano notavel, 6 16 118820708 muitissimo gratos se puder
concretizás
e

lo sem demora.
E

Indicamos-lhe os temas principais que deveriam ser anresenta
dos

História do Sionismo; 2)

História do movimento obreiro em Eretz

vismos 5) Histadrut e Chalutzismo;

4)

Seoutismo

6 5(

e Borocho=

2886010018 Educacional,

Evidentemente alguns desses temas noderiam ser combinados, po=

dendo incluir História “Yudaica e Festas Tradicionais, fica portanto
a seu cri-

tério isto. Aguardamos,por conseguinte, o seu ansiado auxilio para voder ampli

ar nossos conhecimentos 8 80 mesmo tempo divulgar os nossos ideais
entre à juntude do Brasil, esvecialmente em relação aos que possuem real cavacidad
e e
que poderão se tornar ótimos lenahelim e dirigentes do movimento
,
1
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* Com referência sos demais snifim nossos no paiz, vodemos .adiantar-lhe
que slém de em São Paulo 0 910 de Janeiro, «contamos em Curitiba com
um Ótimo Dror com quasi 200 Jovens que desenvolvem um trabalho muito
eficiente,

No próximo mez de Júlho virá uma numerosa caravana de jo-

vens de vuritiba a

Porto Alegre; afim de intensificar o intercambio
e discutir os probâsemas comms em uma Noatzã, Esperamos que seu ese
timado. filho, nosso chaver Marcos, faça parté dessa comitiva.
Le Sao Paulo e Rio de Janeiro as nobícias são muito a
sendo que paulatinamente os nossos snifim estão tomando
ui impulso cada vez maior, A atual visita do chayer Kostrynski de
Rentadoras,

Buenos Aires,

que deverá conhecer provavelmente, foi de grande auxiScbre o Abrão Zaidens não eremos que esteja na

lio nesse sentido.
Dror,

porém estamos em contato

com o mesmo,

Escreva-nos logo,se já recebeu nosso material, Que tal

to em geral e, esvecialmente, nao doixe de »rovidênciar os
o Seminário que aguardarios impacientes.

De nossa parte estamos ao seu inteiro dispor,- todos
ה
.
2 ב
a
chaverim desejam-lhe as maximas
Pelicidades, bem como a sua familia,
saude=mo-1o. em nosso nome e dos companheiros do Posle-Sion
que entras
ram em uma nova -e melhor fase de 8017108868 gracas ao
Prof. Bartach,

Na expectativa de suas noticias firmamo-nos com os core

diais afetos droristas

,
,
Fraintsha?t, Ale Uvne

Vauricio £ersz - Nazxiyp

PeSe

- Encaminhemos ao “rof. Bariach a lista que anexou,

