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Porto 216608 ,?8 de Outubro de 1949
À Lishka Mercazit
Rua Prates, 93
Sao Paulo
averim:
Tem

esta por finalidade

ambas, de 30/8/49,

acusar o recebimen-

ROPOSTAS:

peramos poder atender O vosso pedido,
enviando as proposaté o dia desicnado, isto é, 15 deste mes. As megmas ain
nao foram enviadas em virtude de pequenas reestruturações entre alis kvutzot, bem como da formação para breves dias, de uma nova kvu-

8010078 הסמ

Estamos,

de fato,

de

posse

do mass-chaver,

correspondente

a Agosto, Setembro e Outubro, mas ainda não iniciamos a
Visto termos tido id na cobranca mensal do snif. A

um certo numero de amigos do Dror e a falta de um cobrador,
eram-nos outro sistema,e,atualmente, com a responsabilidade da cos
dividida entre os madri chim das kvutzot para Os chaverim do enif
e a cobrança de amigos do Dror E parte de dois chaverim
em substituição a por outro lado, esperamos solucionar
blema financeiro
interno para, então, passarmos a cobrança do

er, após, da ineo

faze- dos comprender no sentido ampão

a necessidade desta contribuição,

ANHA PRÓ-HACHSHARÁ::Temos a comunicar que ainda náo
recebemos os
cartões postais da Hachshará e podemos adian-

tar que estamos capacitados a vender 400 (quatros dnton Comprende-se

que O número apresentado é o minimo e que de acordo com
a vendam que
efetuermos poderemos saber se devemos pedir mais
EPoca PRoPICIA 64 00: ב6,
pNTES jo dos EN VIENA)!!!

ou não, AwsarEMeOS,A

BEIT BERE: Congultado a opinião,Osdesejos,a capacidade e possibi
lidades

mente

que,

dos chaverim do snif, podemos informar-vos,

infelismente,

não podemos

Sato

para participarem do curso na Beit Berl,

ano,

oficial-

apresentar candidatos

ENVIO DE MATERIAL:

Ainda não recebemos o material por vós enviado, Recebemos material de Israel, em geral do Departa
mento Hechalutz, numa
média de 3 a 6 números de cada tipo de revista
, Ultimamente, por motivos por nós desconhecidos
» ha grandes intervalos
de tempo, no recebimento do material de Iar"ael,
tais como Davar Hashavuah, Ilustricht Wochenblatt, Igueret dd Moledet
, Dvar Lailadim,
ete

de dificil dizer-se qual

o material

maig necessário,

Em princípio
todo material é necessário . Naturalmente, de acordo
com as atividades

que

se desenrolam no

RA program

as educativos, trrefas práticas,
sens
te-se a necessidade de um ou outro tipode
material, Presentemente, pois
gostariamos que nos enviassem abundante materia
l sobre a ideologia de
nogso mc
ovimento,
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de

uma ma
aneira geral,

Rua Gal. João Teles, 524

desthcando Berl _Katzenelgon,אא

4  ו בס3041

B RA:
ASIL

5

,
0
.
Organizaçã
006000091o2 (Juvenil
ט

ת כוער ציוני סוציאליסתי
q
ROT
A

ו

(AN

Sionista

TH

//

הפתררו

סאציאליסטישע יוגכט ארגאניזעצוע-ציוכוסטיש

pg 2
, também, importante enviar material sobre educação em geral, economgi
ia
em Israel e artigos, contos, jogos, canções próprio
para Og e,

im, auxiliando desta forma, a elaboração de uma revista
para 0 vz0ie
ser publicado

em breve, por uua ús noggag
kvuzova as snicuvá nuar.
8
A vossa ideia de publicar um boletim
noticioso para as Magquie
ruiot e Madrichim do movimento é exeele
t e. A nova ecoou da mehhor for
ma entre os chaverim que sentiam a falta que estava fazendo um boletim
desta

natureza ,e,0 beneficio que 08 8

se valerão todos os gnifim,

BOLETIM DA LISHKÁ: Não ha dúvida que a iniciativa da Machleket Haito-

nut em lançarx para o dia 20 de Outubro um boletim
da Lishka a serviço do movimento no Brasil, merece
Os maig calorosog
aplausos e O mais decidido apoio de todos os snifim, A respeito
da quê
tas,
embora não tenhamos estudado 0 assunto oficialmente em
reunião de

iasquirut,por estarmos a voltas com uma série de problemas
internos,
podemos adiantar, do resultado de conversações
entre os companheiros
que integram a nossa Masquirut que consideramos
a queta ajustada as R$

nossas condições locais.
ULICHUT

BARIACH:

te importante, vem o gnif ganhando novas cores,
corestabelece e esta pronto a iniciar a luta e
transpor ag
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O chaver Efraim não tem dispensado esforços, energias
;no
trabalho comnosco. Permanece no snif pelamz manhã,
a kar
ganizando,
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MINÁRIO

s

Desde a chezada deste companheiro em missão sumamen

orientando,

eficaz colaboração,

EDUCATIVO:

incentivando

os chaverim

e

re-

Uma
das primeiras tarefas que se propoz a realizar era a de adtinistrar um seminario educat
ivo,

os

a todos

os

compenheiros que não

comptavam

ais que

foram preenchidos numa das primeiras

reu-

m possibilidades ao chaver Efraim de
aquilatar o grau
Os dos
,

chaverim

sobre

problemas de

1-102מ86 08100001 de escreverem

revelar o

dadas

poder de

imaginação

e

O

educação de

e noites de

uma manei-

um conto pa ra tzofim
estilo dos

noites de terças e quintas,
tardes

chaverim,

as tardes e noi-

domingos.

Am média de

2 horasg e a media de frequencia Oscil
a
O seminário ocupou duas semanas.
Temos a
io dara og melhores resultados,
dado a ma-

d
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tambem,

na lignte sem compromisso, mas com o intuito de
se poder aquisibilidades te capacidades dos mesmos,
Foram distribuidos
especi

₪ > ₪

₪ ₪ ₪ qn.

em uma reunião da Masquirut foram organizados
os
que fariam parte deste seminário, dando-se, entret nomes
anto,

s chanichim

em

ORGANIZAÇÃO DE CHUGUIM:

Findo o seminário, foi Possivel pela prime
ira vez em nosso snif, Organizar,
sob a oriengao do chaver Efraim, 3 (tres) Chuguim:
de noar, boné e tzofé, Emno momento, não tenham

os a relação o ue o númer

heiros que integram os mesmos, podemos adiantar que o exato dos
o Chug de
e O mais numeroso, Neste Chug participam
companheiros bonim 8
no Chug de bonim, companheiros nearim e ovdim
(sezue na P& 3)

Rua Gal. João Teles, 524
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ciEmoram

somente companheiros ovdim. Participa deste último,

por ser mais prático para onosso caso,

um elemento re-

nica kvutzá da shichvá avodám que possuimos ) o masquir
nao termos, ainda, um madrich(a) para elax. Ja tiveram og

1

reunião, na qual entre outros assuntos, como o de tra
antigos chaverim para o gnif, ficou decidido que os companheiros iriam em grupos organizados ao "shil" no gia 15, sabado, para
cantarem

e

dançarem 6,20 mesmo

tempo

executarem, juhbo a criançada que por

certo enchera o salão um trabalho no sentido de que possam vip todas no
dia seguinte ao snif, Espera-se obter amplo sucesso nesta campanha de novos tzofim,
RECEPÇÃO A UMA NOVA KVUTZÁ:

Para O dia 14,

sexta-feira,

comp programa es-

pecial para o Kabalat Shabat, espera O gnif
viver um de seus grandes momentos, com a recepção de uma nova kvutza de

nearim que recebeu o nome de Mefalsim como homenagem ao primeiro kibutz
em Israel do movimento Dror Latino-Americano,

bem,

por elementos do

snif que por ou

Esta kvutzã & formada,

outro motivo estiveram

tam-

afastados,

tas na sua máioria compeem-se de elementos novos. Ao todo, entre bachurot
e bachurim, são 15 (quimme)'
elementos. Cartages foram afixados convidando todos os companheiros a recebellos festiva e droristicamente, Falarao
na ocagião um representante de cada shichvá em uma kvutzá de tzofim repre
sentara uma pequena
peça
1

sobre

o

erguimento de Mefalsim,

lo Chug, como madrich desta nova kvutza,

Foi deskgnado pe

o chaver Pedro S,

Gus.

RELAÇÕES COM O K,K,L.: O snif vive momentos de indescritivel júbilo com a
ol

vitória alcançada sobre todas as demais organiza-

0 ₪ o

+ dy po

Juvenis e incluindo ainda a WIZO,
Kaiemet Leisrael e que implicava
trabalhos de carater exterior em
8
alcançamos o primeiro lugar e

no grande concurso ppemovido pelo
em obter 8 maior quantia fiaanceinúmero de tres. Desde a primeira
assim permaneeemos até 0 fim, Ao

9 DID

arrecadamos a quantia de Cr$il,000,00 (onze mil cruzeiros) seguido
Betar com % Grá7.000,00 (sete mil cruzeiros). Segundo c nseguimos
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1

na festa dedicada a crâânçada judia, A respeito desta
podemos inforque assumimos a responsabilidade técnica e artistica
e saberemos apro
a-la bem no sentido de buscar novos tzofim para o snif,
É nosso representante, atualmente, junto ao K.K.L. o chaver Gildo
Mil

HN
.
1+
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כ
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purar em terceiro lugar classificou-se a Orcanização Unificada
Juvenil 8
quarto, a WIZO, Quando 800060808 608 8 oficiais,
transmitireGraças a este triunfo, O K,K,L, nos ofertará uma beligsima
bandetra
srael em uma sessão pública sendo, esta,provavelmente no
dia 30 deste

CONFERÊNCIA PÚBLICA: Com o fim de expor a coletividade judaic
a local e
principalmente
a

juventude,

a

situação

atual de ao
rael e principalmente os gigantescos proble
mas que está tendo 0 governo
e as respetivas soluções, O snif patrocinará
no dia us segunda-feira,
uma conferencia a ser pronunciada pelo chaver Efraim Bariach
, O tema leva por título "Problemas politicog e económ
icos atuais em Israel",
Graca
Justamente a oportu

ra o

enif dar maig

8 08 ( שצחא68

nidade de contarmos com a presença
deste chaver
agpes
um passo na gua aproximação com a juventade
ו

E

Sem mais no momento,

com nossos votog

de vitoriosos
trabalhos para o movimentos, despedimo-no
s cordialmente. Alé Veacshem
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