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Confirmamos o nosso telegrama de 14 do corrente
e carta de
ntestação. O seu pedido de providencias para a vinda de um mas
\
1 fora efetivamente providenciado desde ox retorno da
Geula a Argentina, Lamontayelment e o nosso movimento na Argentina
ssando atualmente por uma séria crise de dirigentes, esnecialmente
,%
guns dos melhores chaverim realizaram Alia, sendo que a atushca Argentina prepara-se nara êntecrar o Kibuts 1180080008 ₪ orôximos
e, ao lado disso estão preparando 4 lioshavot no patas Apezar disso im
Los EcaquEn amar junto ao dep. Latinoamericano para que nao medi ssem
 אפסוno
sentido de ea a viagem de alguns chaverim para as losha»
Érasilo Gracas aos esforcos da Lishea, Darom America e do chaver Kose

iski ficou estabe160160 a vinda da chaverá beis e do chaver lilanuel Zales

inções especialmente técnico-administrativas
vara a Noshavado Sul, em
nto estava sendo definitivamente gssenta160 a da de um chaver da tlath8 21 2 Con amplos conhecimentos ideologicos, para auxilia-los no labor educa
5 ko A última carta da Argentinas, recebida no dia 15 do corrente, afirmam
6 omo mui nrovavel a vinda de um madrieh e da chavera Leique, enquanto o של
ver Zales 86 poderia vir no dia 22 de ¿ano
eiro,o que significa para nós um,
ire
inconveniente pois a Moshava tera inicio dia 15 e a nrimeira verte é
dúvida a mais ה
Como vêm, existem diversas dificuldades ainda mais se levar
conta a inexperiência dos chaverim que estão preparando a Noshavá em
Irmaos, Um dos nroblemas mais sérios é a insuficiência de lenahalim
»shava e o clemento para a vanguarda. Dal porque temos um apelo para
ns no sentido de que verifiquem a vossibilidade da vinda de um cha
avera para auxiliar o labor educativo durante a 08878. 0 snif Por
ES financiará 50088 83 468008983 estadias Infamemenos com a maxima
a esse resneito, cremos que os chavert compreenderão o sentido des
GU
porquanto sabemos que existem em seu
snif ótimos e capacita

mo da vanguarda viajará para Quetro Irmãos

5 de Janeiro
)
-se de 5 elementos loar e 5 Avoda e tera
es tabbleoer todos detalhes do acampamento, vreparando a vinda

srim, de porta Alegre, localidades vizinhas e Curitiba donnte

a a viagem

uns, 10 chaverir, Achamos conveniente a nierticivacão

nº roshava do sul, porquanto a localisação da moshava fas
dos mesmos,e ao mesmo +termo as condições nessonis dos chaves

Jlicam numa

melhor adantaçao,

Envismo-lhes um

ez) com o nosso elemanto.
6

pacote contendo formulários e listas de

os nessoais de acordo com o modelo anexo» fixemos
gono quota mínima

la

chaver a quantia de Cr 300,002 A

rioshavá tera a úracio de 21 dias

EXtranhamos devorás ainda não termos recebido notícias con=

eretas sobre a moshavê que estão prevarando. Informem-nos detalhademente ₪ 6 ל

XINUS DO PARTIDO: Apreciamos muitissimo as iniciativas do vertido
de

se dosprender da inércia que o caraterisou ate hojes

para entrar numa fase de ação intensiva no sentido de mobilizar
as mas
ses judias em nról da nossa causa. Gostariamos de sabor o que ha a res=
peito da verba para as moshavot destinadás por ocasião da Noatzá
do park
tido, Infcrrem a quem devemos nos dirigir sobre esse assuntos
2
יד
Com referencia
as necessidades de um ma
Kinus da Dror
afim de regularizar uma serie de dificul
des e sanar o problema de
Burcau CentraEls faremos consultas aos demais maifim afim de verificar

t

a data

A PALESTIN

ES

UAS GUERRAS: Recoberos os 100 folhetos que enviaram
e que congt tul um ótimo material de di-

vulgaca0s Felicitamos os chaverim pela
fura que mereceu a admiração dos

nresentacao e valor da
1508 sionistas locabs,

da

juventudes Recebenos telegrama dos snifim anrovendo
a transferéncia do Kinus promovido pela Unifieada, Em face
,
falta de contato com o comite organizador, ihgnoremos
em que vé esta
questaDe
>

SIONISTA LATINOAMERICANO:

I” chaver Arieh Sch111 Viretor do
Den. Latinoamericano da Agencia
arta circular
nicando o inicio dos prepara-

”

de org. sionistas da America Latina a ser
reg-

meados de 1948
108 ser este um dos assuntos
no proximo
congreso do Poale-Sion e Dror, afim

comun.

.

a

noticias com a maxima urgenci

para a

oshava em Quatro ו

cordial
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tafael Snpritzer

