
\
“ilY

nombro a Cap REAÉתורדתפה ₪ ; D

% תועיצאינאגרא N טנגו
Organização Juveni

Sionista  "DROR”
סיליצאס-שיטסינויצ  

 

  ; תיצראהגהנה
DIRETÓRIO NACIONAL

| APaulo, 24 de março de 1952.

A
Hanhagá Elioná

Prezados chaverim:

Através deste primeiro contacto com a nova instância mundial
de nosso movimento, gostaríamos de fazé-los cientes de vários assuntos
que interessam ao movimento brasileiro e que estão na sua espera de ação.

a) Sheliach: já há mais de meio ano encerrou o chaver Emanuel
Spector sua shlichut junto ao movimento brasileiro, Desde então, temos
ficado sem shlichute Sem dúvida podemos manter-nos sem isto também, mas
não lhes deve ser desconhecido quão benéfica, sob o ponto de vista educa
Cional, pode ser a presença de um chaver de Israel, se possivel um jovem
de movimento juvenil, no que se refere a orientação em todos os vitais
problemas diretamente ligados ao país, kibutz, etce Pos isso, lhes pedi
mos que se consiga um sheliach o mais depressa possivel para o Brasil,

b) Taxiviim: as dificuldades financeiras do movimento estãos
nos prejudicando sensivelmente no trabalho o que de forma nenhuma é ali-
viado pela irrisória ajuda da Organização Sionista local e pelas eventu-
ais e esporádicas subvenções vindas da Agência (através de Benshalom),
Neste sentido, uma ação energica das instâncias mundiais de nosso movis
|4 teria para nós um valor muito grande.

É o que no momento temos a lhes comunicar. Todos estes assun
tos nós os tratamos até agora com a Lishkat Hakeshef, para a qual envias
remos uma cópia destas Gostaríamos que os chaverim nos estlarecessem
quanto à delimitação das funções de cada orgão, Henhagá Elioná e Lishkat
Hakesher, para que no futuro não haja confusão desnecessárias

Sendo só o que se nos apresenta agora,

Alei V'aghshem
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