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CONGRESSO DA DROR NA ARGENTINAS» Conforme já lhes comunicamos em carta ante

rior, participou neste Congresso, na quali
sentante do Bureau Central, o chaver Frederico GREe As re-

soluções tomadas nesse 4 si bem que quasi não afete o nosso movimento no

Brasil, apresenta alguns ectos odaa mormente nas resoluções 00=
liticas, conforme poderão ו na cópia com o informe que lhes sera reme

tido em breve,

LISHCÁ NERCAZ¡IT%= Incluimos o chaver Aron Galnerim como membro do conselho eAd , E :
representante do seu Snif,

DO TRABALHO, LAG BAOMER E 0 MENAHEL! Tendo em vista que é a nossa pri

eira experiência em trabalhos

genero, apreciariamos que nos esgrevossem sôbre esses publicações e como

recebidas, dando-nos seus comentarios,

PRÓL DO KEREN KALEMET:- Afim de incentivar o nosso las
20m para o Keren Kaiemet, que

constitue importante fator educativo no nosso movimento, 9 Departamento de
Fundos Sionistas organizou um plano de trabalho que lhes sera remetido dentro
de alg 3 as e alem disso remeter-lne-êmos fichas de controle das atividades

alemet nas kwuitzots

COMEMORA 'RIMEIRO ANIVER=
mo decorreram essas reaaE!

a um vedido que lhe fizemos, a fir
1 Guelmann doou-nos mui gentilmente,

aninhay o que nos sera muito util no nosso tra

 

que encaminhem, as
Sr. Guelmanns

O Denartamento Latino-Americano do nosso movimento
em Buenos יי solicitou-nos queinformassemos a

ealizado o kinus Latino-Americano מס 1 de Jul 0, com
cão do ו numero de delegados dos Snifim do Brasil, afim de se

ssuntos constantes do temário que lhos enviamos por ocasião
denprojetido kinus Argentinos | Desejamos pois, que nos informem sóbre a cone
veniôncia da realização do kimis nesta data (o dia poderia ser fixado por nos)
e a certeza da 808 participação no mesmo com um número máximo de delegados.

w PROGRAMA EDI VO!- Recebemos seus 'Informes 68 8Sichot" e extranharos elguns
TON referente à denominac ño das kyvutzot, Assim, por=Raacham ve a denominação de erl Katzenelson uma das figuras mais

veneradas de 1 \ ao devera ser dada a gvutzá "de Ezorim, jê que se,
trata de olo 8 - Também a denonins וס16221ת80 8
bastante signif ati Sugerir108. que aibig a resneito com o chaver Kos
trinsky que lhos dará es instruções iriא as 0

a sôbre os comentários feitos ao programa educativo, concor
damos que não so e narte referente a escautismo anhasse incompleta, pois não.
se trata propriamense de um programa e sim de orientação para um labor educati
vo e ser adaptado pelo Snif, אש

Ê Os "Informes de Sichot" lhes serão rem etidos. Quanto aos
formularios vara "Informe de Sicha" possuimos muito pouco 6 apreciariamos que
nos informassem, tendo em vista as nossas dificuldades financeiras, si tem pos
8101110886 80 corta quantidade em nome da Lishcã para os Snifim, Isto
evidentemente nos seria de grande auxílio,

PLUGATH HACHSHARÁ!- Pelo que nos informe o chaver Krelemboim o asm nto da Plu
gath Hachshara resume-se na provável partida de 6 elemen=

tos paraa Europa e e para Eretz como Masapilim, O chaver Krelemboim lhes
fornecera maia es detalhes a respeitos

Sem mais, firmamo-nos com o nosso mais cordial 


