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São Paulo, 15 do Outubro de 1951.

As maskiruiot dos bnifin 8
Eibutz Hachsharé

Prezados chavorimy

Tem esta circular por finalidado tratar dos soguíntos assuntos:

1) Lishkat Hakeshers foi constituida a Lishkat Hakesher, con a

participaçao dos nossos chavorim, argentinos e uruguaios É nocess:irão que

o movimento confirmo os nomos que o nosso garin escolheu, os quais são os

eguintes:
Exscutivo: Dov (Bornardo) Cymeyng 6 11808 020280018.

Moatzá 3 Dov (Bemardo) Cymew Ilana Gaoresnia, Pigzel Gzorosnia, Joso?

Etrogy Israel 35010000, Bonismim Raichor, David Roterman, Arie

Koméfeld, Merdechal Chajezyke
Está claro que a nossa : tificação 8 מט >poiig<<

mos intoiramento no critério do עא 3
lor de dar sos chavorin acima nomosdos, O caractor do dol dos Eirótanento

io movimento o a autoridade corr lentes Pedimos que 0s anda da Noat

28 examinos O assunto e nos respondam 9 ma is rapidamente 7

2) Voatzá Olamitz a título de informação, comunicamo-lhes que vai

quana uma Moatsa ה (reunião mundial) de varios movimentos para num

unificaça o (Dror do Brasil, Argontina, Uruguai o| léxico, Habonim da França,E

gito,2 a Tangor )» 0 182801, 2no mês de Novembro; a base de unificação

devorá sor: a) Haghshaná ¿temit obrígatoria, b) ColonizasO nO Esad Hakibut-

- 6 0( dofinição עו 8polo Napai. Tomos direito a un delogado vor ca

200 ohaverim, o a Hanhagá oscolhau os seguintes: Dov Cyaryng, Israel Steim

dat 11המה 020208018, 1 0286788118, 1080 Etrog, Chana Raicher, Mordechai

Chajezyk e Nachman Falbel. Evontuamente o chavor Bariach gsteja en rota,
Ya

por ocasião da Montzá,(a sexvigo do KKe «), podendo assisti-la então.

3) Itonutt À Rovista Dror doveráo tar pronta no fim deste més;

a publicagio do seminario de Petrópolis ficara pronta on in celos

edimos que os gnifia nos enviem as publicações que fizerem (Jornais

sá, do shoihvá, ctce.), assim couo informações para להמוג

4) Chimuahs roitoramos 0 pedido do nos comnicarem vossas Impres

sões sobro os programas, quo enviamos, oríticas, a maneira como os aprovoittam,

etc.

continua
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5) Chalutziut: amu brovo socuirá circular a rospoito da peguishã
do 4º garin que devora se roaligar em 1-2-5-4 de Novonbros

6) Guisbarut e Kranott8 lerbrar aos chavorim Us conpro-

wissos financeíros que o snif ten para com 2 Hanhagõo Lembramos que O més

de “utubro é c último do trimestre de Mass-Chaver e findo o qual, 05 chavo-

vim terão do nos anviar o dinheira correspondento. Ja 8 tempo de os chavorim

se prevcuparem com v preenchimento ds quota de Jachsnara e hilemt, para 0

que deves já seram ostudados planos de poslizagõess 01188,58

,

Ai, Seios desu;aradavoi verificar que 6 nei

lotórios" estã se tornandoconst y pm nossas circulares. Tono»n

brigados 8 eolocé-lo sempre, wee vez que 08 snifim ou não nos cnerov

ou apenas "de voz o quanto"e g Lurzamos quo 08 enifim co componstrassam da

inportancia quo tem pare nos sites roka torios e comecem a nos enviar vegular e

constantementos.

8) Questionáriost à subida 14Mozkasit

OS qua, por re"GuuLugads da 1146 = de

Dobk mesos Já
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Paul Sinrer - Maskir Rashi
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