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Przndos chaverim. Caen

É com vivo interesse que temos ncompanhado de longe Os voss0s
trrbrlhes,vossns 20688 6 vitorins.Sentimos que sois um snif que sabe O que
quer e que caminha a passos largos para a concretização dos nossos ideris..
Congretulgmo-nos convosco,de poderem npos tres enos de 1nbor,envinr chaverim

O * Hashshnté .Compreendemos perfeitemente,o que isto significa pare todos no.

AS quanto no vosso pedido,podemos informa-los,que infelizmente,
não contamos com um ou mais chnverim que possem prrticiper dr vossr moshpvê.
Compreendemos,que seria de Ea profeito para Q nosso móvimento,o concurso
de cheverim de diversos snifim extrengeiros,reunidos numa mesma moshpvá.Os chn=

verimdevem saber que o nosso movimento no Brasil é muito recente, pois contemos com
um nno e meio de ntividades, conseguimos ngruparnos e rerlizemos um movimento de
cristelizrção. Ficamos desfnicndos de muitos elementos ntivos,que estão nn
moshevá de Argentina, e 0s demnis devem permanecer no snif pare pros r com
os trabrlhos.Espersmos que na proxima moshavé,os cheverim poderño contar com
o concurso de chaverim do snif de Porto Alegre,e pretendemos preprrprnos desde
jf. Quanto ns nossas ntividades podemos informpr-lhes;

Shichvot- aaa os nossos chnverim em tres shichvot, que sho:
ichvá teofé-de & nté 12 mnos, mixtos (chpverim e chaverot)
. nonr 12 ate 16 " isolados.
. הצ16006אצ8 ₪

Kvutzhot- Contrmos, naturlmente com 0 nefnshim, divididos sete kvutzot:

K.Achdut - mennhelet Mgenip Hoenig - Shichvá tzofé dexkr
5 : 781 8 . ,
K. ni ola 8
ferrumpeldor mennhelSA 9 norr de brchurim
«Chann Senesh -mennhelet=Clprn. Siminovich ds >

K.Kadima , Xan del Maltz " 8 ,
K.B.Borochov-orientedn. pelo Yard - "48

Febtas nacionsis -renlizemos com grande exito as nossas festas nacionais, como
Shavuot, Sucot e Chanuca,contamos com uma serie de Uneg-sha-
batim. iizemos uma serie de ntos publicos, entre eles pode-
mos destacar as conferencias com 0 delegado dr Histadrát,o
chaver Isnnc Frigenboim, o chnver Leo Hnlpern,delegndo do
KKeLeistnel e outros.

“Itonut- devido a um atrazo 812610 e nossa vontade,o nosso príméiro boletim
snirí no inicio do mes vindouro. Aproveitamos, para pedirlhes que
enviem-nos toda publicação feita pelo vosso snif.

vá - no mnchené knitz de srgentin esto 19 companheiros do Lror do Brnsisendo 14 do nosso snif e 5 do onif de Curitiba. Us demais enáfim,O
ninda nño esto em condições de envirr compenheiros a moshavot+ -

ifrin -estrmos organizando e nosse biblioteca, contemos com o vosso apá ה1 até o presente momento nño contamos com editoras ננו ¡diode
P e dimós, igualmente,que nos ênviem um crtnlogo dos livros noque podemos 
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adquirir.
Jitonim - em nossa ultima carte nnexpmos dois distintivos qe nós confec-

cionndos e no preço de Cr$ 8,00 (1,60 pesos prgentinos). Caso
desejnrem genernlizpr o nogso modelo, devem pedir com pntecendenttrr,
bem como cobrir a respectiva despezn.

Compnhe pró Moshavê e at este. crmpanho nÃo teve o exito esperado,
pois,outros partidos fizeram coáncidir ps suns cempanhas com A nos-
sr. Contudo, conseguimos completer um quentin bema qual pretendemos
auxiliar a moshuvé argentina bem como ₪ 1100282070. 00
dos fundos para a moshevá e hachshará fará a entregan por ocasiño
dn chegnda da nossa caravana em Buenos Aires.

Brosil- ninda não estamos em condições de renlizermos uma
moshavo, próprin. O vand do snif, encarregou um companheiro de estuda
com a maskirut a Argentina n possibilidede de ump moshava no Brasil
(em nogso estado) no ano vindouro.

deskirut- com a ida de um dos secretrrios n moshevh,foi nomenda a chaverá
Xrndel iánltz,perna substitui-lo provisoripmente.

Kvutzf8 Trumpeldor-esta kvutzé aceba de publicar o primeiro rumerodo seu
oletim periodico.Pela male seguinte envisremos diversos exemplarsl

joshové shel Chile - Aprecinrímnmos imemsnmente si os chaverim encerregndos
a renlizeção tecnicr e culturrl de vosse moshové nos mandassen

um relrtorio,isto serin de muito utúlidade pera n renlização dn
proxima moshavá no Brasil.

O... mpis . mencionar, ,despedimo-nos e pproveitemos para desejar-lhes um
exito complete em vossps repliznções . ,
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