Porto Alegre, 20 de agosto de 19474
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Estimados chaverimt

Após um intervalo irregular motivado por algumas dificulda

des que surgirem, em relação ao funciongmento normal da Lishcá, renovamos|

o nosso contato que julgamos prossegulra doravante contíruo para que vossa

mos dentro de nossas possibilidades,
outorgoue

cumprir a missão que o movimento nos.

RESOLUÇÕES DO KINUS3=

De acórdo com o que expuzemos no inícios
ridades afetaram o não ter sido redatado
do Kinus, o que sera 281050 no entanto no decorrer dessa semana,
lhes enviaremos ,incontinentes
Cremos ser desnecessário relatar
rer do Kinus, ja que os seus delegados por certo o fizeram,
VIAGEM DA CHAVERÁ GUEULA!=

as irregula
as Resoluções
sendo que
o transcore

28 800260 com o que lhes telegrafamos, a compa

nheira Gueula partira sexta-feira pelo avião

da VARIG e permanecerá em Curítiba até terça-feira
Cremos que ja prepa=
raram alojamento e um programa intenso para aproveitar no máximo a presgn=
08 da comvanheira de Buenos Aires
De 800260 com o combinado a chavera ,
Gueula lhes auxiliara na campanha pró Noshava para oque deverão desde ja
formar as comissões com pessoas adultas de destaque para acompanhar a visi

tante por ocasião da campanhas

de recibos».

MATERIA Li=
2

Enviamo=lhes para 6sse fim alguns talões

A chaverá Gueula lhes entregará um pacote de materiaissin
clusive as fichas que solicitaram, parg o que esperamos

ו
Tencionamos realizar a publicação de umassórie de folhetos e
aterial ideologico dependendo unicamente da colaboração financeira dos
Sná fim s que cremos servira em grende medida para firmar nossa posição na
juventude do pas.
FINANÇAS DA LISHGÃ!.

Dentro de alguns dias receberão o relatório financeiro
da Lishcás
De acordo com as resoluções do Kimus 0806=
rá ao seu Snif cobrir parte dessas despesas, afim de permitir que a Lishea
possa continuar a funcionar.
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PA
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KINUSt=

Por intermédio da chaverá Gueula envismoslhes as

fotografias do Kinus

e o papel timbrado que soe

INFORME EDUCATIVO :Recebemos do Departamento educativo da Lisheã Lat
3
mericana sediado no Chile, um formilário que «deve
e
preenchido por cada Snif em separado, e que lhes PB 38nopigngas po preparo

= fls,

2»

dos programas educativos e em breveum Congresso chinuchit latinoamericana.
Anexemos pois o formulário em questão que deverão reenviar com a maxima bre
vidades
Sem mais,

na espectativa! de

sua

imediata resposta

com infor

detalhado de todas as suas atividades, despedimo-nos mui cordialmente

ALÉ

F, Bariach
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