
Bo Faulo, 25 de Agôsto do 1947,»

CA MERKAZIT DA
1

Recebemos 6060sua; carta datada de 20 do corrente, a qual
passamos a responder;

9 NUS := 26 fato já fomos inteirados tanto do transcorrêr do Kinus: Latincameriçano como do. brasileiro, por. intermédio dos cha=werim Bernardo Cymryns:e' Rifa Auorbache Aguardamos, entretanto, p urzênte envio.dasresoluções do Ximus' Artzi, bom como: das tomadas em Buénos Aires» que foram déi-xadas em Porto Alegre pelo chaver Cymryng; para que possamos, melhor orientados,oncaminhar os trabalhos para a exevução das resoluções mais prementos.

FROGRANA EDUCATIVO: = Cumpre-nos informar que atê o momento não recebemos o tele-
grama de chaverá Gueula. referente ao rograma Educativo pa»ra 2 Sehichvat Tzofim) o que atribuimos a um extravio. Podemos adiantar=lhes, on-tretantos que estivômos empenhados em coordenar os trabalhos das diversas comis-sões que elaboraram o programa coma presença da chaverá fueila, sendo que a pri-meira e a segunda parte do mesmo já estão revisadas o lhes serão remetidas dentrode alguns dias, '

LICAÇÕES = No referente 2 brochura "À Palestina Entro Duas Guerras”, quo esta-rá. pronta dentro de duas semanas, góstariamos que: os chaverim ini-ciassem as consultas com os demais Snifim e nos informassem o número de brochurasque podem vender, A distribuição, por conveniência. técnica, acreditamos poderá serfeitas em nome da Lishoós dirótamente de Bão Paulo: Gomo ficou dito em 20888 corres=pondéneia antetior,' ésta brochura não poderá ser vendida a prego inferior a Cri...10,00; porquanto estamos editenão a mesma com Pink lucrativos: e! por prego inferior
não teriamos nonhuma margen de liicro,

FINANÇAS DA LISHCÁ:- Lamentavelmente ostamos ém grandos dificuldades financeiras;AE

U
E

alem de não termos o suficiente pera cobrir as despesas acareretadas com o trabalho תסניתמב do Suif; toñog que pagar dentro de 30 dias, o maistardar, o emprestimo de CrãB.000,40 que fizemos do 2001015810 local; Vamos)» entra.tanto» envidar todos os mogsos esforcos afin de corresponder ao relatérió finanosi.ro a que os. chavorim aludem, o mais brevemente possivel:

INFORUE BDUCALIVO .:= Varios providenciar, por mala nérea em separado, a remessa do יי: mesmo, devidamente préonchido. : 24 0
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2 :- Sen dúvidas dentro as resoluções tomadas no Kimus Artzi, são do

rrande importância para 0 20880 movimento as relacionadas coma

roalização de loshavot no Brasil. Alepra-nosj portanto, sabor que a chaverá

ito em sua Campanha financeira realizada para êsto fim em
Porto: Alegre zemos votos para que sua viagom pelas cidades do 1
lo Rio Gde. do Sul seja coroada de igual sucesso. Gostariamos do sat
que se lhes oferece de possitivo quanto a possibilidade de realizarmos uma
ou mais lloshavot para o Brasil e tambem se o Lishcá Letinoamericana pode en-

viar um companheiro para realizar uma Campanha em São Bylo o Rio do Janeiro.

, ia, A 4
entre nós o chaver lNeicr Sesling» com qu

volvido grande atividado. 0 chaver
bro es de-viagem para 1

uns dias. Oportunamente

"do de suas notici subscrevemos. a preseñ-

   


