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imir mensalmente umconto dáverso. 4 seguir lho enviaremos 81-
rplares: do segundo miméro de "0. Menshs1* com 05100 mn:
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batemos atualmente en intensa avividgde. pera congo
guir os fundos necessarios para q financgonto de Noshevas no dia 17
iabemos renligar um espetaculo cinematogrefico cóm filmos og 861818
benefielo da los) ות Na prôximà sexta-feira teremos ua Ono pesnabab pros
jerado por uma ivutza Noer e. com objetivo finangeiros Po mesmo estamos
edguiráindo o Meshekx necessario afim de que פק 818 dificuldades úa osa-

a os programas educativos que estão séndo
וב para 000 ל-268 60

3 4 3 0 y de E
Na: expectativa de tuas ticias e com,os votos de mé
teus valorasos ómbrecidisentos em prol do noBso mo=
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2 : A
A carta com admiráveis notícias sobre as recentes realizaçoes

1, constituiu motivo de ado e entusiasmos mormente por ter vindo

ver cujo valor e dedicacao para com a nossa causa são inegaaveis,

A chaverã Gueula após a sua visite ao Rio de Janeiro, iformou=
abor,que o chaver vem desenvolvendoe das ecrescentes posibilidades

otimo Snif em sua cidade, o que por certo constituiria uma vi=
a nossa causa graças ao seu conciente trabalho,

Lamentamos extraordinariamente o fato de não ter podido as-
sistir ao nosso Kinus,onde teriamos oportunidade de conhecer pessoalmente o
chaver e combinar diretamente um plano de trabalho comum, Cremos que tere

mos oportunidade de nos“ êncontrármos aqui ou talvez no Rio de Janeiro, para
a proxima Moshave do nosso movimentos

Apreci amos o seu trabalho com as kyutzotóna medida do 00881-
vel enviar-lhe-Smos periodicamente o n 002181 educativo de que dispuzermoss

Atualmente com a colabora a chave Gueula estamos levan
do a efeito uma campanha afim de financiar ssa primeira Moshava, Pelos
resultados presentes esperamos poder conseguir ta necessárias

- Bagre vamos sóbre o andamento dos seus tr
dades, de pas parte procuraremos auxilia.lo em todos o
asno. jue “sómente com um trabalho coorúenado e conc

05cretizar os eis pelos quais lutamos.

balhos e possibili-
s setores, pois com=
iente poderemos cam

, , .

Nos proximos dias lhe enviaremos as resoluções do nosso Kinus
julgamos que os chaverim Roterman e Resch lhe informaram sobre o andamento
e resultados do nosso primeiro congressos

Na espectativa de suas notícias, com os votos de pleno êxito,
sua nobre missao, firmamo=nos mul cordialmente

ALÉ VEHAGSHEM?
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