
Us

Nº 528 Porto Alegre, 20 de agosto de 1947.

DROR
Rua Jorge Velho,89
SÃO PAULO

Estimados chaverims

Após um intervalo irregular motivado por algumas 551
culdades que surgirem, em relação ao funcionamento normal da Lighcasre
novamos o nosso contato que julgamos prosseguira doravante contínuo pa
ra que possamos dentro de nossas PRNNA LA GanaRan a missao que O

movimento nos ocutorgoue

RESOLUÇÕES DO KINUS 3= De acórdo com o que expuzemos no início, as ire
regularidades afetaram o não ter sido redatado

as Resoluções do Kinus, o que será feito no entanto no decorrer dessa,
semana, sendo que lhes enviaremos incontinentee Cremos ser desnecessãe
rio relatar o transcorrer do Kinus, ja que o companheiro Cymryng por
certo ja o fêz, Cabe-nos porém ressaltar o conceito e as possibilidades
especiais que caracterizaram seu Snif, segundo os informes da sua dele=
gação e & chavera Gueula,

PROGRAMA EDUCATIVO? = De scôrdo com o telegrama que a chaverá Gueula en

vliou por nosso intermedio, esperavamos ser imedia
tamente atendidos no tocante a remessa do programa elaborado por ocasião
do sainário de Gueulas Insistimos na necessidade de enviarem com a mãe
xima urgência o seu trabalho afimde que possa ainda ser revisado pela
chavera Gueula,(a qual permanecerá até o fim do corrente mes) ,após o que
seriaimpresso como segunde parte de "O Menahel", Aguardamos pois a sua
atençao nesse sentido,

PUBLICAÇÕES!» De acordo com o nosso plano de trabalhos desejamos inicia:
uma série de publicações, como divulgação de nossos ideais

além de folhetos populares que facilitarão por certo firmar nossa pesição
no seio da juventude do pais, Para concretizar isso necessitamos de suas

םוג 198060 0lado dos demais Snifim, afim de que as nossas publicações po

sam efetivamente corresponder aos anseios do nosso movimento, Tivemos
oportunidade de tratar dêsse assunto com o chaver Cymryhg e chegamos a
uma serie de decisões a respeitos que cremos já tenha sido transmitido.
Esperamos assim sua colaboracáo para que possaños levar a efeito o nosso
planos. Escrevamenos a respeito da brochura "Palestina entre duas Guerra
que de nossa parte faremos o maximo para a maior distribuição nos demais
Snifims,

FINANÇAS DA LISHCÁ!- Dentro de alguns dias receberão o relatório finance
ro da 218208. De acordo com as resoluções do Kinugs

caberá ao seu Snif cobrir parte dessas despesas, afim de permitir que a
8 possa continuar a funcionar, A remessa de Crê 1.000,00 qu 126-

“continuam 



a LIS

ram foi deveras oportuna e será natural mente descontada da quota do seu
Snif.

7 ודכ AQ 2. 1 , aFOTOGRAFIAS t- Enviamo-lhes por correio aereo, cinco fotografias que im
portam em Cry 64,00 e referentes ao primeiro Kimis reali

zado aqui.

ATIVIDADES DA CHAVERÁ GUEULAS-
,

Apos uma folga em Buenos Aires, a compa=
- nheira Gueula retornou a Porto Alegre afim

de realizar a Campanha Pró Moshava, visitar as localidades do Interior eo_Snif Curítibas A campanha em Porto Alegre decorreu com regular exito,nao podemos ainda orecisar a quantia das contribuições, Na proxima sexta-feira Gueula viajará a Curítiba retornando terça afim de visitar Pelotas eRio Grande, apos o que retornará a Buenos Aires. Era nosso desejo de que acompanheira Gueula pudesse retornar para a Moshava que planejamos realizarencontramos porem certas dificuldades que a chaverá Gueula pretende via-jar a Eretz para o curso de Educadores,nessa ocasião, De qualquer forma insistiremos junto ao Dep, Latinoamericano no sentido de que nos seja garantido aparticipaçao de delegados da Argentina em nossas WNoshavote
INFORME EDUCATIVOS- Recebemos do Departamento educativo da Lisheá Latinoame-

ricana sediado no Chile, um formulario que devera serpreenchido por cada snif em separadose que lhes possa orientar no preparo dos
programas educativos e em breve um congresso chinuchit latinoamericano. Ane=aos pois o formulario em questao que deverão reenviar com a maxima brevida-
Se

Sem mais deromento, na espectativa de sua8 resposta com informe detalhado de tôdas as suas atividades, despedimo-nos mui
cordialmente

ALÉ  VEHAGSHEM)]

Bariach

 


