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Prezados chaverim.

Estranhamos n falta de noticias do vosso snif, desde nossaÚltima carta de 12 de dezembro de 194B,s0b nº 148.Gostarínmos que nos puse-
ssem no par des vossas ntividedes dos ultimos dois meses,bem como um relato
completo sobre o vosso movimento, expondo no mésmo tempo Os planos futuros edo 2% que necessitam. 21הה 018,0 nosso momimento se emplin e toma novas
fvonteirns, portanto, cnbe nos snifim mpis velhos e organizrdos,r tarefn de
indicrr o crminho a seguir nn renliznção dos idenis que nos norteinm.leve-
mos estnr cientes,que sobre nós pesa A responsabilidade de pioneiros do mo-
vimento chalutzirno no continente sul emericnno.Agora mnis que nuncn espe-
ram muito de nós.

Pedimos,portanto, que nos respondem com n mpior brevidade
possivel sobre;

ב informe sobre vossns etividedes,se organizarem אץג620% 6
mantos membros integram o vosso snif? Qruntos menehalim possuemfQunis os
dental que crerrrm e como funcionem?Quais ns dificuldades?
Sifrin: Informem se tem umn bibliotecn orgmnizndn,ou está en Tormpgfo,
Dep.de dos sionistes+ como funciona este departamento e qunis ns renlian-
ções prô X.K.Leisrnel e Histndrut.
dido: nté ngorn não recebemos confirmação do recebimento de distintivome intermedio do chaver רשרש quando entre vós. Respondam se ha a possibi18006 de generalizar o uso do nosso distintivox Podemos enviar qualquerquantia no prego de fabricagño Cré 8,00.Sño confeccionados em duñs córes,azul e vermelho,a primeira pare menores e n 2r. para os ndultos.Devem fnzera encomende com antecendencin,ben como enviar a respectiva importantén.

¿amp Hi :igostnrinmos que nos mandassem um pequeno informe sobre campanhaה pró hisindrut lnovdim ,e qual foi o vosso concurso nesta companha,

linchpnéánitz* do nosso snif partirmm no din 13 do corrente,14 chnverim echrverot pare integrar a momhavá_da Argentina. Á moshavá serenlizn nos arredores de Cordova e terá a durnção apróximada de 15 e 20 dinsnpos estnos chnverim receberão um seminario de 10 dias em Buenos Aires.

Qutros

spifim + o snif de Curitiba concorreu com 5 chaverim prra n moshavá,
Por ocnsifio do retorno faremos o possivel pra publicar o seminário minis-trndo na moghavá,crso isto ncontece, envinremos cópins.

gnif

Río: לאמש por rfsões comprsensiveis não poude mandar ninguem a mo-shnvá.
lionut: pela mala neren envinremos algum material disponivel em nosso snif,

Kyutzb

Trumpeldor: esta kvutaf de nonrim,ncaba de publicar o seu primeiroboletíim periodico,cujos exemplares seguem,

Sem mais n mencionar despedimo-nos com o mais1 Iroiótshaft 


