LISHKÁ MERKAZIT
Histadruth Drer

Depte. de Cultura e Divulgação
C. de M, Kersz

PORTO ALEGRE

Estimade chaver Kersz,
a qual respendemes:

Estamos de pesse de sua carta de 22 08 ₪88 2

2
Constatamos através de sua carta que a transferen-

cia da Lishká treuxe - o que acreditames inevitável - uma série de pre

blemas, tecnice-administratives principalmente, que esperames que pessam ser prentamente reselvides e esclaredides, afim de permitir e ner-

mal funcienamente da Lishká. Ne que se refere as nesse enderêço oficial

e permanente, desde que nas fizémes nenhuma comunicação em contrário, 6
evidente que centinua sende e megme e nas vimes nisto metive que impe-

disse a saida da cominicação sôbre a transferência da Lishká, Esperames
que a esta altura es chaverim ja e tenham feito, 78888088 a respender
os diferentes tépices constantes de sua carta,

REMESSA DE MATERIAL DE DIVUIBACA9:- Já tivemos epertunidade de escrever.
-

as snif Perte Alegre, de quem até

e memente nas tivemes qualquer notícia,

sem exeças, seja enviado à Lishká

sua destribuiçad entre es snifim.

selicitande que tede e material,

que per sua vez se encarregars

de

(Compreende-se que e material que re-

cebermes de P,Alegre, nãe sera enviado nevamente a êste snif). Esta € .

a unica maneira de evitar-se desencentros, tal comes já se verifiçeu: Nas
tende conhecimento de que es chaverim enviaram Vanguardia J, aes snifim,
ternames a fazê-lo, destribuinde prepercienalmente es peuces exemplares

que recebemes de P,Alegre. As "Avanzadas Judia" Que recebemes diretamen-

te, também feram per nés destribuidas, inclusive para

e snif P,Alegre.,

Para evitar éste desnecessário despeñdicio de tempe, dinheire e materia],
pedimes ebservar nossa selicitaças, bem cemo nos enviar uma relaças cempleta des enderêços de ende habitualmente recebem material, especificande se pessivel sua espécia, afim de que pessames solicitar seu envie di-

rete a Lishká, Ainda sóbre Vanguardia J,, que passeu a ser érgas de Dpte.
Latineamericane, vames nes entender cem e chaver Kelite e e que ficar

aÁgentade, levaremes ae seu cenhecimento,

PUBLICAÇÕES: - Tomamos congecimente de suas atividades e planesneste

seter, Quante a edigao de felhete de autoria de Ben Gurien, "Delineamentes de Estade Judeu", nas estames demasiadamente en-

tusiasmade, perquante acreditames dificil sua celecaças, ja pela ina-

tualidade de material come pele esferçe financeire que ela requer, ₪

Achames mais ihteressante a intensificação des trabalhes ne prepare

e número de "Menahel", A coluna Drer na "Imprensa Israelita", que

tá a nosso cargo, tem aparecido regularmente e temes nes esferçade
sentide de melhera-la e, embera nas tenhames recebide celaberaças

soifim até e memente, precurames dar-lhe o carater de celuna de tede
e movimento no Brasil, Escreveam-nes se têm recebide e jernal,
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ARQUIVOS DA LISHKÁ :- Vames aguardar e recebimento des arquivos da Li-

shká, cuja transferência selícitumes deja feita
com a maier urgência pessivel, principalmente de materisl impresso, +
chés, etc,, afim de evitarmos gastes na cenfecças de material ja exis-

tente e de que temes muita premencia, Igneravames que a Lishká possuía

|

recibes para cebrança de Mass-Chaver e mandamos confecciené-lesp es q
Ja enviames ass snifim (Inclusiva Witersi e Belo Horizonte, para ende 9

chaverim também enviaram).

,
DEPTO,EDUCATIVO: - O pregrama para taefim utilizade per este snif, que
es chaverim premeteram enviar-nes, sera encaminhada

para Belo Herizente. Sóbre a situacas de snif B,Heriszonte, veltaremes

epertunamente, Pedemes adiantar=1hes que, por selícitacas daquele snif,
a Lishká enviou e chaver Bernarde a Belo Horizonte afím de ministrar ún

|

Seminário, O chaver Bernarde que viajeu dia 7» deverá veltar na prexima

ds
2a.-feira, apés e que escreveremes detalhadamente sôbre a situaçao
Snif B,Herizente,

SITUAÇÃO DO SNIF P.ALEGRE:- Já estavamos, de fato, estranhando a auséncia de netícias deste Snif. Agora que a si-
ב
netícias e respesta as nessas
tuaças está nermalizada, esperames suas
cartas,

D

MOSHAVÁ-SEMINÁRIO:- Em nessa próxima carta as anif P, Alegre, escreve-

remes detalhadamente sôbre e assunte. Queremes, en-

tretanto, cientificar-lhe que estames empenhados na cencretizaças desta Meshavá de Inverne, p que, alids, mereceu a aprevaças unánime des
anifim, Sobre a vinda de um chaver de Eretz eu da Argentina, estamos
aguardando respesta da Lishka Dar en América ass nosses instsutentes pe4.

MADRICHIM:- Avcentral de nesse mevimente em Eretz fei netificada da viagem des jovens de nosso mevimento, per intermédio de cha-

ver Kestrinski, (Temos cópia da carta em nesse peder). Estames perfeita-

mente de acérde com es chaverim, n> que se refere a divulgaças pela imprensa da viagem desses jovens. Embora e assunto nas compete diretamente a nós, vamos aproveitar a celuna da "Imprensa Israelita" afim de incerir neticiário a respeito, Particularmente temes recebido netíciasd/
des chaverim que atualmente estas em Tel-Aviv,

סא

embera sejam escassas O

nãe tenham nada de concrete, De impertante pedemes infermar-Zhes que,
come dissemos, ainda estás em Tel-Aviv e e seu menahel está tratando
junte a Sechnut para que e curso seja realizado naquela cidade € nas em |

Jerusalém ceme estava previste, Não teremes dúvida em mantê-los inferma|
des sóbre as notícias que ebtivermes e esperamos que iste seja mitus.

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES:- Tinhames preparade uma carta as

snif P,Ale-

gre, a qual deixsu de seguiu, perquante per
sua carta vimes que es chaverim estas perfeitamente as par de tude quan |
to nela infermavames. Afim de melher cesrdenar as atividades, vames pe-

dir ass snifim e a Lishká Darem América nos seja enviada cépia de téda

a correspendência oficial, perquanto, e serviço de cerreis, per si 20,
já é suficientemente demerade, Quanto a correspendencia eficialc em Peor

to Alegre, seria conveniente que tóda ela fesse englebada e náo mantida
separadamente csm e snif e cem e Dpte, de Divulgacas da Lishká. Escrevam-nos a respeito,
com cordial

Sem mais, aguardames sua prenta resposta e subscreveme-nes
;

ALÉ VEHAGSHEM

Lishka Merkazit.1, Steinbaum

E,T,:- Recebemes sua erdem de pagamento cent

Rio Gde, de Sul, na impertência de q

que se refere esta remessa.
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