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SANTIAGO DO CHILE

Estimados companheiros:
Reiniciamos a correspondência consigo com lamentável atrazo
que os preparativos para as eleições ao Congresso Sionista e as eleições para nos

so executivo tiverem como principal 68088 6 pedimos suas desculpas.

Foi ums verdadeira satisfação o recebimento de sua carta de

50/8/46 6 6 um motivo de insentivo o exemplo de seus trabalhos e realizações.

Sen

timos como é importante para O nosso movimento a existência de Snifim com orienta0 tão definidamente chalutziana 08 prezados chaverim conseguiram.

Na situa-

ção atual em que se decide a sorte do nosso povo, cumpre-nos manter bem alto os
ideais pelos quais lutam os companheiros da Haganá, simbolizando a luta de todo o
ichuve

Temos acompanhado com orgulho a inauguração da primeira Hasha
rá Latino-Americana na Argentina e na qual participem companheiros seus.
Desejava-

mos que un grupo do:nosso Snif tambêm tomasse parte, porêm isto não foi possível de
vído ao fato de estarmos no periodo organizacional, além de que, ainda nso chegamos
à necessária cristalização ideológica para enviar um grupo decidido.

Concordemos plenamente com os métodos educativos que empregam

e guiamos nossa ação entre as kvutzot nesse caminho, que como vocês, achamos ser o
único capaz de conduzir à redenc250 do nosso povos,

meiro,

sôbre as nossas atividades temos muito e lhes contar.

Em pri

desejamos fazer constar que por reso lução da Lichká _Latino-Ameri cana fomos

nomeados "Bureau Central pars todo o Brasil.. Esta posigao envolve uma série de

A siresponsabilidades, que procurarenos cumprir com o máximo de nossos 08102008.
tuação geográfica no Bresil, isto é, as grandes distâncias que separam um Snif do

outro, (contamos com 5 “Snífim organizados) dificulta a coordenaçao dos trabalhos,
môrmente para reeli zação de uma lioshava num único local.
MOSHAVA:-

Em reunião especial ficou decidido que em face da impossibilidade de
realizar uma loshava nossa no lresil, trateremos de enviar um grupo se
lecionado para O seminário Mosheva que terê; lugar na Argentinas Além disso, um ou

tro grupo irá a São Paulo para participer da Moshava da Juventude Sionista Unificada
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(Histadrut Achidá) a realizar-se em jenei ro de 47.
Moshava,

Proclamemos a campanha Pró-

a qual será 1מ868401  סתpróximo mês com um espetáculo artístico e nes-

se sentido apelamos para vocês afim de que nos mandem oom a máxima urgencia as
peças que posseum ou qualquer outro material que nos posse ser útil na realização da dupla finalidade, financeira e artística.

HASHARÁ:-

Bôa parte da campanha Kéren lioshava destinaremos para auxiliar nossa

primeira Hashará na Argentina.

Escrevam-nos sôbre os companheiros

que pretendem tomar parte e se estao realizando ums campanha.
VINDA DE UM CHAVER DE BUENOS AIHES:=

Decidimos que em vista da ausência da maio

ria dos “enahelim por ocasião da Moshavea,

será indispensável a vinda de um companheiro que possa desenvolver nossos trabalhos educativos, visando aproveitar os valores de aproximadamente 180 Tzofim, cu

jo insentivo é fundamental pera nosso labor futuro,

ELEIÇÕES: -

Apezar da presença no Brasil d famoso "capitão Revisionista Kolitz",
conseguimos eleger dois dos quatro Delegados que coube ao Brasil, sen
ão dos restentes um Revisioniste e um Alguemeine.
Remetemos pelo correio à parte, alguns dos exemplares da propeganda que preparamos.

CHIMICH:ITONUT: -

Nos próximos dias lhes enviaremos um relatório completo das nossas ati
vidades culturais educativas.
Recebemos seu boletim, cujo material valioso epreciamos devidamente.

Si possível enviem-nos em maior número.

No próxi mo mês será impresso

rosso primeiro boletim, pars o qual desejamos sua colsboração.

Enviem-nos um cos

municado sôbre suas atividades e aríigos, que publicaremos com agrado.
DISTINTIVOS:-

Lhes enviamos dois dos distintivos por nós confeccionados, que nos

custa a razao de Cr$ 8,00 (1,60 pesos argentinos).

podemos enviar-lhes qvalquer quantidade,

Se desejarem ,

desde que cubram as despesas.

Enviamos

também distintivos pora a Argentina, Montevidéo e Venezuelaa, afim de que seja ge
neralizado.
EE
Ademais, renovamos nosso pedido de que nos enviem por via aé

Tea, a comédia que representaram em público sôbre aspectos da vida chalutzians e a
drametizagso do Canto do Vale, pelo que lhe agradecemos de antemão.

Continueremos a remeter-1hes todo o material que possuirmos.
Eserevem-nos sôbre os preparativos para a Moshava e sôbre a vinda de um shiliach de
Eretz.
Sóbre o Kapai tivemos a presença do chaver Feigenbaum

que or

ganizou o comitê e esperemos queno próximo més venha um Delegado, afim de proclamar
essa campanha,

essa ação, *

De nossa parto organizeremos um comité juvenil afím de complementar

Tivemos um seminário ditado pelo chaver Léo Halpern com muito
sucesso ; aliás o companheiro NHalpern lhes envia por nosso intermédio, cordiais saudações e votos de êxito. As resoluçõesfa nossa Mostzá lhes serao enviadas brevemen
te, pois estão sendo mimeografadas por nosso Snif de Curítiba.

Por ora é só estimados companheiros, despedimo. nos, aguardando
ansiosamente a sus resposta com O nosso mais cordial
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