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stimados chaverim$

Após um intervalo irregular motivado por algumas dificulda
des que surgiram, em relação ao funcic namento normal da Lishea, renovamos
o nosso contato - julgamos prosseguirá doravante continuo pars que possa
mos dentro de nossas posssibilidades, cumprir a missão que o movimento nos
outorgou.

RESOLUÇÕES DO KINUS$ = De acórdo com o que gxpuzemos no início, as irregula
ridades afetaram o não tor sido redatado as Resolue

ções do Kinus, o que será felto no entanto no0 dessa semana, sendo
que lhes enviar"emos incontinente, Cremos ser desnecessário relater o trans
corrsr do Kinus, 8 que os seus delegados por certo o fizeram,

PUBLICAÇÕES! = De acórdo com o nossoplano de traibalhos desejamos iniciar
1 uma sóriode publi cacdes),_ como divulgação de nossos ideais

alem de folhetos popular que facilitaráo por certo firmar nossa posição
no seio da juventude do pa Para coneretizar isso necessitamos de suas
sujestões, ao lado dos dunas io afim de que as nossas publicações pos
sem efetivamente corresponder aos anseios dono sso movimentos

FINANCAS DA LISHCÁ:= Dentro de alguns dias receberão o relatório financei-
. עס 88 218208, De acórdo com as resoluções do8

cabera ao seu Snif cobrir parte dessas despesa28, afim de permitir que a
Lishca possa continuar a funcionar,

FOTOGRAFIAS: = Enviamo=lhes por correio aéreos treze fotografias que impors
£ tem em Cri) 112,00 e referentes ao primeiro Kinus realizado

aquí,

ATIVIDADES DA CHAVERÁ GUEULA3= Após uma folga em Buenos Aires, a companhei
, ra Gueula retornou a Porto Alegre afim de

realizar a Campanha Pro Noshava, visitar as localidades do Interior e o
Snif Guri tiba, A campanha em Porto Alegre decorreu com regular éxito, nño
podemos ainda ,precisar a quantia das contribuições, Na proxima sextasfeira
Gueula viajará a Curítiba re¿tornando terga afim de visitar Pelotas e Rio
Grande, apos o que retornará a Buenos Airose Era nosso desejo de que a
conpanheira Gueula pudesse retornar para a Moshava que plane jamos realizar,
encontramos porem certas dificuldades 8 que a chaverá Gueula pretende viajar a Eretz para o curso de Educadores, nessa ocasião, De qualquer formainsistiresmos junto ao Dep, Latinoamericano no sentido de que nos seja garon
tido a participação de delegados da Argentina em nossas Moshavots
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Recebemos do Departamento educativo de L4shcá Latinga-

mericana sedic no Chile, um formulário qua devera

3er preenchido por caaa Snif em sep: O» que lhes possa orientar no preree

ro dos programas educativos e em breve um congresso chinuc OR

deverão reenviar comquesnos Anexamos pois o for ulêério em questão que

bravidades,

| 2 ב1גם := Pelo correio em separado, envismo-lhes as fichas que 80-

q licitaram na segui quentidades 30 fams de cartolina
fichario, 30 fichas de vapel para 1 201 cartolina para
ole de Kranot, 20 fichas de Kranot de : de mpel asreo

ado.

sua cormní

8 que promoverão no 1
re;epúdio ao terror em Eretz, Nes 0 8 108 uni

ao mesmo tempo transmitimos á Organizacáo Sior 1
a Central no Rios seu informe sobre o decorrer

LICO CONTRA( 03%-

mais denomento, na espectativa de sua ii ediata respes ta
1 despedimo=nos mui cordial¡forme de ado de todas as gl tividades,

 


