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Prezados chaverim,

Iniciando o contato com os chaverim, nesta nova
fase do movimento no Brasil, queremos primeiramente inteirar-vos da
constituição da Lishká Merkazit que, como sabem, passou a funcionar
em Sao Paulo, em consequencia da resolugao adotada na Moatad de Pe-
trópolis;-

Mazkiruth;- Israel Steinbaum e Hentfique Rosset
Chinuch;- Rifka Auerbach
Itonuth:- Benjamin Raicher
Gizbaruth;- Ruwin Pikman
Kranoth;- Idel Zitman

Inicialmente, chamamos a atenção dos chaverim para
O que segue:

FUNCIONAMENTO DO SNIFF:- Solicitamos nos enviar, pela voltado corred
a constituição da Mzkiruth do Sniff, depar-

tamentos que existem, planos de trabalho, atividades educacionais
que estao fealizando e o mais que se lhes ocorrer, para que possamos
ter idéia do funcionamento desse sniff, o que é importante pra o de
senvolvimento dos tzabalhos das Lishká, Juntamos um quadro estatís-
tico que pedimos devolver devidamente preenchido, o que nos permiti-
ra avaliar a situaçao atual do nosso movimento. Vamos estudar um qua
dro estatístico que deverá ser preenchido mensalmente, para que a
Lishká acompanhe o desenvolvimento dos Bniffim,

FINANCIAMENTO DA LISHKÁ:- Como sabem os chaverim, foram estnbeleci-
das no Kinus Artzi do Dror, realizado em

Porto Alegre en 1947, quotas dos sniffim para garantir o funciona-mento da Lishká, Conhecedores entretanto da situação financeira emque se encontram os sniffim, não insistiremos agora sôbre estas con-tribuições, Nao obstante, para que possa a Lishkd iniciar os traba-lhos, solicitamos nos seja enviado, no-decorrer do fes entrante, oMass Chaver do ano 5.708, contribuição individual de cada membro doDror, como segue;- Shchavot Avodá e Noar - Cró25,00 - Boné e 9816 -cr$12,50, Para tanto, mamos lhes enviar nos próximos dias o materialadequado que já mandamos imprimir,

IMPRENSA ISRAELITA :- Sem dúvida nenhuma já é do vosso conhecimentoa a coluna Dror que vem sendo publicada no sema-nário israelita do Rio de Janeiro, A Lishká Merkazit solicitou estacoluna afim de poder dar ao leitor um reflexo exato do movimento noBrasil. Pedimos, portanto, que nos seja enviado semanalmente e coma regularidade que o caso requer, noticiário o informes do Sniff,
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