
9 ANOS DE DROR NO BRASIL
| / 1991

SePaulé, 20 de agesto de 1951

 

 À Hanagá artzí
ORGANIZAÇÃO JUVENIL SIONISTA DROR

Presados Chaverim LISHKÁ MERKAZIT - CAIXA POSTAL, 1601

» SÃO PAULO — BRASIL

Viemos tratar des seguintes assuntes:
1) Recebemos da Hanagá, as atas nº 1 e 2, da qual 00086695

2) Anexe enviames a carta, per nós remetida ae Keren L' Hitiashvut Brasilianit

3) Avismes aes chaverim da “anagá Metzi, que com um cemum acerãe cem esta,
a cerrespondencia para noé enviada, será remetida para:

MASKIRUT  DROR
CAIXA POSTAL 1601
60%

4) Pedimes aos chaverim, referente ao assunto de auterisações para chaverim

de snif, irem ao kibutz, que não cencedam as citadas auterisações, sem que

e chaver interessado tenha , em primeira instancia, se entendido cem a Mas-

kirut de Snif.

5) Itenut - a) Pedimos aos chaverim, que nos remetam , para uma maior planifi-

cação dentre de snif, as datas da preximas publicações da Hanagá Artzi.

3 b) Pedimes, se possivel, duas cópias de preçes para anuncios da

revésta Droer. . , : :

c) Pedimes, a “anaga Artzí, que quando precisarem de chaverim

de snif, para escreverem artigos eu eutres trabalhes de ltenut, que , em

vez de tratarem diretamente com e chaver, que e façam cem o Bernarde, Itenut

da maskirut; iste, para uma maier organisação e planificação de trabalho.

FASÉmyEEAEBIEDCBAadanrZx pedimos que em er io die pre

Ls 1 ¿ aca atrav a maskirut de snif. = a

ciparde chaverim para,trabelhasaça faça através (a não ser

6) Cases Especiais, - Recebemos a carta da maskirut a respeito des chaverim
+ imPe

sara e Alfredo. Pedimos outressim, maiore mes

«

respeite des chaverim

eutres, citades na ata 2.

7) Pedimos ass chaverim da ד. Artzl, que case realmente haja as verdes

deire nas propesta ineficiais que se tem euvide a respeito de um unde uni-

ce cem e Keren L'Hitiashvut Brasilianit, e caso estaejam os cheverim em con _

dicoes de nes prestar maiores informações, que € fagam , uma"que o snif S.Pauz
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2
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lotenciona ainda esta semana p9F em começos de andar nto, 0 seu plane finan-
ceire:; ( Cr$ 216.000,00 para 12 meses, eu seja até 6 6% Kinus Artzí)

  


