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CURITIBA.

Estimados Companheiros+

46 4 80

Recebemos com imenso agrado sua carta
de 29/5 é Informe datado

corrente junto com os artig
os para o boletim.
Estamos acompanhando eom verda
deira satisfação o trabalho
dedi cado s conciente que vêm reali
zando, tento mais eresceu
a nossa satisfação
quando recebemos do chaver
Krelemboim uma carta exprimindo
a sua admiração
Curitiba,
Lamentou támbém o compa
nheiro Krelemboim não
:
ter vodi
ב
do. estar dor mais
2
tempo em contato com vocês
A
ES
devido sé exigenci
as de são

Podemos assim constatar que
0 nosso movimerito no país
esta to
mando um impúlsompositivo cada
vez mais crescente, e que
tem especial signi
ficado, principalmente no mome
nto atual em que dificuldades
internas e-exa
ternas antepde=se ao noss
o labor histórico.
Com referência sos diversos
itens:
VINDA DO CHAVER KOSTRINS
KY !»
Cremos qe o delegado do
nosso movimento, era
ver Kostrinsky poude pres
tar-lhes o auxílio

e

orientacao

desejadas

KINUS. LATIMNO=AVEBRICA
E
GANO

Informem-nos

o

que

.,

foi

realizado

de

concreto,

Alem de haver informado
-em nossas duas cartas
eir
eulares, voltamos a ins
sistir sóbre a imbort
ânc
ia
excopcional para o noss
o moyi ento, o estar repr
esentado com o meior núm
ero
00381761 6 delegados ₪ 8

dedes

$

financeiras.

kinus.'

vor

A

que

estao

Na realidade compreendemo
s es dificul-

passando,

porém

recomend

amos não medir esfo
r
ços para contornar esses impecilhoss,
Façam, si vossível, algum esvetaculo
| וס
festa que reverta em
benefício da delegação
ao kinus.
a
Não deixem de nos ese \
A
crever com urgencia
| א
É
sobre isso, tomem as
prim
eiras providencias e
e
talvez nos.
samos auxilia-los, em cert
a medidas, financeiramente,
sa Ademais, desejamos
com 6 fito de coordena
r melhor nossas rei
nvin
dicações'no kinus, reunir
f,

os delegados -em uma Moatzá em
Porto Alepre com tr ds
4188 660 98 20
gr
8
da inauguração do kinus
em Buenos Aires, isto é
a
15 6 14 de julho,
/
005  ל1 ה
/
\

op 4

= 9 =
... Assim que os seus delegados deverão seguir com devida antecedência
afim de participarem da MoatZás

Do Rio de: Janeiro nos informem de que provavelmente viaja

rão dois companheiros:

De São Paúlo aguardamos confirmação,

Logo que

possuirmos maiores detalhes lhes comunicaremos de imediato.
Ficamos satisfeitos em saber que podera vir uma de
SEMINÁRIO GUBULAS-.
0 sua para o seminário, que faremos realizar
e
aquí em julho sob 8 diréção de” companheira Gueula Chavkin de Buenos Ai
Com referência ao número de elementos que poderao participar e
res.

critério de seleção: achamos que deverão agir levando em conta de que se

trata de uma viagem para intensificação ideológica e Intercâmbio, de mo.

do que o fator importante na escolha deverá ser a predisposição de cada
chaver em ampliar seus conhecimentos,

te fiel A Organizacho.

sendo ao mesmo tempo voluntáriamen

Quanto ao número de particivantes cremos náo de=

verã ser limitado a menos que importe em dificuldades técnicas ou disci=
plinares,

Afim de podermos preparar convenientemente alojamentos nara

todos, urgo que nos escrevam sobre a quantidadesde elementos de: cada
sexo

que

me, idade,

comporão a caravana,

assim como referencias

sôbre cada um (no-

cargo que ocuva, capacidade etc.) O que nos ajudará no prepaãs
2

2

ro do vrograma de seminario e estadias

Não sabemos com exatidão à data: da vinde da chavera Gueula,
porém os chaverim deverão providenciar sua viagem para Os primeiros-dias
de julho;

ATIVIDADES CULTURAIS: -

Julgeamos que tenham realizado com exito o. ato
em memória de Arlozoroff, Escrevsm a respeito,

Nos próximos dias enviar-lne-emos copias dos Informes de Sieha" do snif
local.

Esperamos que os "programas educativos" que: receberam lhes: seja

util,

Compreendemos em face do seu silêncio que não

lhes foi possivel a impressão de, "Informes de Sicha", Apezar de nossa
situação precária, esvéramos poder providenciar e enviaremos a quantidas
de que vedem,
FOTOGRAFIAS PARA O KINUS!=Procurem reunir a maior quantidade possivel de
fotos alusivas as suas atividades, conforme
deseriminamos em carta anterior. Caso não tiverem essas fotos, poderiam

fazer fotografar as diversas kvutzot.com os respetivos menahelim, é da
Mazkirut,em formato grande, Esperamos, pois, que nos enviem com toda ur=
gência já que se trata de uma questáo que para prestigio de nossa or|

“ganização no Brasil não deve ser descuidada,
“segue -

Si
ATIVIDADES DOS OUTROS SNIFIU:
Porto Alegre: Realizou o snif uma serie de comemorações públicas inici-

adas com um ato sobre "Levente dó Gueto de Varsovia" em
conjunto com a Unificada, cómemoragáo de "Lag Baomer" com a participação do chaver Xrelenboim e em conjunto com o Posle-Sion a festa de Shes
vuot na qual tomarem parte

Krelenboim e Kostrinski,

Esses atos tiveram

um invulgar êxitos Afork isso o snií vrossegue com seu labor educativo renovado, após a volta dos companheiros da Argeútina. A 12 de Malo
fizeram um tiul“de todas as shichvot com bons resultados, Além disso
realizou-se uma serie de palestras e seminário com os chaverim Krelen-

boim e Kostrinski.
Rio de Janeiro:

Os chaverini conseguiram vencer as dificuldades orga-

ד

nizacionsis e entraram mia nova fase de intenso la=

bor,

Assim, organizaram 3 kvutgot de tzofim e locar com ótimas pers.

pectivas de ampliacior Tiveram um seminário com Tostrinski que muito
os auxilious Na festa de Bilmrim realizada pelo Kéren Kalemet os chas
verim da Lror conseguiram uma vitória móral,colocando-3e em 18 lugar”

velo brilhante trabalho que tivoram na arvecadação é venda de materi=
ais diversos nó valor' dé 9 mil eruzeiros, enquanto a Unificada Juves
nil e o Hashomer latzair conseguiram avenas 2,000 eruzeiros,

de 5.000 cruzeiros da WIZO,

ao lado

- Isto evidentemente deu um grande presti-

gio ao snif.
São

Paulo: Os chaverin 83 pretendem editar um boletim formato.

"Vanguarda Juvenil!:s estão avivando com as kyutzot, Sobre seu labor
educativo, lamentavelmente,ngo recebemos informações até agoras
ג

Anotamos o que nos eserevem sobre a midança temporária do
Hazkir; resta desejar-lnes a máxima felicidade e nos firmaros com O
Juvenil:e cordial

Praintshaft
|
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