ORGANIZAÇÃO JUVENIL SIONISTA SOCIALISTA "DROR"
SNIF SAO PAULO

Sáo Paulo, 19 de Margo de 1947.HISTADRUTH "DROR"
RIO DE JANEIRO
Estimados chaverim,

Aproveitando a viagem do membro do nosso
Snif, chaver Benjamin Raicher, gostariamos que lhe fosse possibilitada a oportunidade de entrar em contato com os chave-

rim do Rio de Janeiro, como prenuncio das futuras e proficuas
atividades de nossos Snifim, para o que,

pensada a devida atençao.
cordial

pedimos,

lhe seja dis-

Antecipadamente gratos, subscrevemo-nos com

FRAINTCHAFT
ORG, JUNENIL SIONISTA SOCIALISTA "DROR"

Bernardo Cymryng

Israel Steinbaum

sao Paulo, 17 de Xarço de 147,=
Ao

Bureau Central da

Org. Juv, Sionista "Dror"
Caixa Postal, 1403

PORTO ALEGRE

Prezados chaverim:

E

Estamos de posse de s/apreciada carta de 7 des-

te mês e tambem das fichas, informes de sichá, resoluções da 2a.-

Montza edos Princípios e Finalidades do Dror, que recebemos
hoje,
em simples envelope,

Ficamos bastente satisfeitos por terem participado éste ano da Moshavá da Argentina um número de elementos
que
reputamos relativamente grande, o que, concordamos, sers de inestimavel valôr para a orientaçao e desenvolvimento dos futuros
tra-

balhos de nosso movimento, Ao mesmo tempo, lamentamos muito
a au-

sência dos nn/chaverim nesta Moshavá, fato muito meis deplorável
,
porquanto causado por escassez de informações e morosidade de
correspondéncia,
;

Reportando-nos a creação da Lichká Mercazit para o Brasil, apesar de nao termos sido convidados para a 2a.-MoatzaE

realizada nessa cidade, é nosso ponto de vista que nao poderia
ser
de outra forma e nem mais acertada 6 recomendaçao do Departa
mento
Latinoamericano. Esperamos que os chaverim do orgão coordenador
e
dirigente do nosso movimento neste país encetem um trabalh
o dos
mais profícuos, para o que terao a nossa inteira colaboraçao
e o
que possibilitará, em futuro próximo e em tempo aconselhável, uma

mais estreita aproximação entre os elementos dos diverso
s snifim

do Brasil, para discutir prementes problemas que nos sao
comuns.,

Quanto ac Kinus em Buenos Aires náo vemos, ainda desta vez, possibilidades de estarmos representados,
Sinceramente nao guardamos ressentimento nenhum, mas é necossá
rio que os
chaverim saibam que condiçoes materiais e legais para
viajar à Ar-

gentina, nao se arranjam em 15 dias. Rogamos que para o futuro
nos
comuniq
uem as resoluçoes de tao relevante importância;

com a ante-

cedência suficiente afim de possibilitar-nos
as necessárias provi-

dências,

Antes de respondermos aos diversos tópicos

de
s/carta, importa informar-lhes que tivemos ná poucos dias
uma série de Feunioes dos nossos membros e durante dois dias
discutimos
os problemas que se apresentam ao nosso Snif, procurando chegar
a
resolu

çoes que permitam o desenvolmimento de nossa organi
zaçao 6
na qual lançamos as diretivas para o trabalho futuro. Foi
ainda

constituido o Secretariado, que embora adaptado as condiç
oes 6

possibllidades locais, nao foge a estrutura do nosso movime
nto, Assim,
temos:f

Secretário Geral:- Bernardo Cymryng.

0

Administraçao:- Israel Steinbaum, Ruvin Pikman e Bernardo Cymry
ng.
= 860068 -

Tesouraria:- Léa Merzel,

Departº, de Fundos:- Idel Zitman e Miriam Vilensky
Departº, Cultural:- Izak Fuks, Benjamin Raicher e Bernardo Cympyng.

Departº, de Publicaçoes:- Henrique Rossct, Geny Chansky e Israel

Steinbaum,
Responsáveis pelo grupo de Menahalim:- Rifka Auerbach, Lea Kirjner

e Léa Steinhaum.
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Quanto ao funcionamento do Smif, programa cultural,

trabalho, sede, etc., em nossa correspondência próxima, vamos pro-

curar dar-lhes uma idéia geral,

Passamos a responder aos demais assuntos exarádos

em sua carta:-

FICHÁRIO E INFORMES DE SICHÁ:- Vamos proceder de acôrdo 6 oportu-

7
namente remeteremos esses formularios, devidamente preenchidos,
DISTINTIVOS s- De momento nao desejamos fazer uma enc omenda especial, porquanto a quantidade sería irrisória. Cremos que oportunamente vamos veltar ao assunto,

MATERIAL IDEOLÓGICO:- Estamos, ansiosamente, aguardando êste mate-

rial e, principalmente, o educativo, pois dele depende, em grande parte, o sucesso do nosso curso de Menahalim
e consequente trabalho com as crianças.

Alem disso,

o pregrama tra-

ado para os próximos méses, abarcará discussões ideologicas, o que

6 dificil conseguir sem suficiente material, do que temos absoluta

carência.

F

y

CAMPANHA HISTADRUTH:- O nosso trabalho foi realizado em conjunto

com o Comité dos adultos, tendo chaverim nos-

sos tomado parte na dirigencia da Campanha, Na parte de angariaçoes
colaboramos com outras organizaçoes juvenis. Quando for encerrada
a Campanha, o que sera em breve, remeteremos informes sôbre as quantias arrecadadas dentro ds nossa organização,

que seguei-

Finalmente, pedimos a atenção dos chaverim para o

XINUS_DO_RIO+- Como deve ser do £/conhecimento, no dia 30 de Abril

P+f., realizar-se-a no Rio de Janeiro um Kinus da
Unificada dos adultos. Pela 9rganizayz Comissão Organizadora deste

Kinus foi convocada uma reuniao de representantes de 5 organizações |
sionistas juvenis, incluida a nossa e após prolongados debatas conseguiram nossos representantes fazer vencer nossos pontos de vista,
pelos quais 88 organizaçoes presentes a esta reuniao, fossem representadas separadamente no Kinus, Fizemos ainda passar a recomendação

isto por falta de unanimidade, de que em todo o Brasil, se fizégse

o mesmo, isto é: tódas as organizações juvenil reconhecidamente gio-!

nistas (em Sao Paulo o Betar não foi convidado), deverao fazer-se re
presentar neste Kinus. A falta de unanimidade resultou do fato 66
É

- Bêgue -

|

pag, 3.
ter a Unificada Juvenil insistido em representar a juventúde de
tôdas as outras cidades do Brasil, no que foi apoiada pela Wizo

Juvenil, Votaram a favor de n/recomendaçao o Centro Juvenil Sionista "Dr, Theodor Herzl* (ex-Depto. Juv. do C.H.B.), e o Hashomer Hatzair. Desta forma, se esta recomendaçao for aceita pela
outra metade da Comissao Organizadora do Kinus,

formada por ele-

mentos do Rio, terao os chaverim de Porto Alegre, como de outros

Snifim, oportunidade de serem representados nor um delegado, Pensamos que em caso de aceitarem os chaverim de Porto Alegre o nosso
ponto de vista, deverao procurar, através de correspondencia dire-

ta com o Comite Organizador, fazer valer a nossa recomendação.
Aguardamos, pois,

urgente resposta sôbre o assunto, para entrar=

mos em maiores detalhes,

MATERIAL DE SECRETARIA:- Em vista de náo termos impressos para

uso de Secretaria, com o nosso tímbre,

e para evitarmos despesas próximas, gostariamos que os chaverim
suprissem esta falta, enviando-nos, caso seja possivel,esse ma-

terial.

CORRESPONDENCIA:- Até segunda comunicação, deverá ser enviada para o mesmo enderêço, ou seja, Rus Jorge Velho,

89 - Ponte Pequena - São Paulo,

Sem outro assunto, de momento,
notícias e subscrevemo-nos com cordial

aguardamos as ss/

FRAINTCHAFT

Bernardo Cymryng

Israel Steinbaum

