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Estimados chaverim:

Recebemos com satisfação sua carta de 17 de mar
60 que passamos a contestar,

NOVO VAAD : Muito nos alegrou a reorganização com programa di-
retivo que elaboraram, Temos a convicgao que com

os elementos competentes de que 8180098, colocar-se. ão na posiçao
que o nosso movimento deve, e pode ocupar. Desejamos, de acordo
com as resoluçõesda Moatza, queindiquem o conselheiro junto a
Lichca, afim de 00-10 a par de todas asstividades da mesma. Se-
gundo o criterio adotado pelo Snif Porto Alegre, seria convenien
te que esse conselheiro fosse o proprio Secretario Geral do Vaad,

 
KINUS RIO : - De acordo com o que nosescreveram, pusemo-nos em

contato com a Organização Juvenil Unificada, a
qual, conforme a carta que nos apresentou recebida do Rio, so ti-
nha direito a um delegado com função consultiva, ja que se trata
de um kinus unicamente de adultos. Em face disto, acrescida pe-las dificuldades materiais que poerem duvida a viagem de um dele
gado da Unificada Juvenil para o Rio, achamos que o assunto apresentaתפס maior interesses Cabe-noscomunicarlhes porem, que osdelegados da Unificada dos adultos são sem excepção do nosso movimento, isto e, do Poale-Sion, ou registrados como "Amigos da Drop"(socios contribuintes especiais). Escrevam-nos sobre a sua even-
tual participaçao nesse kinus,

KINUS NA ARGENTINA : - Recebemos há poucos dias uma carta da Ar ANEONה- gentina, comunicando-nos a transferênciado kimus Latino-Americano em vista da impossibilidade da partici-pagao do Chile e Uruguai. Apezar disto_porém,fariam realizar okinus Nacional/rgeritino com a participacao de 70 delegados do país,Ao mesmo tempo convidam_nos para participar como delegação fraternal nesse kinus. Em vista do Snif Porto Alegre ter indicado o 7chaver Frederico Bariach, como delegado ao kinmus, a Lichca dect -diu solicitar de Buenos Aires que incluisse no temario do kinusuma parte referente ao nosso país, pois cremos que um kinus Lati-no-Americano com 5 a 6 delegados
mos obter do kinusda Argentina,
Bariach viajou então para Buenos

nao trara os resultados que podeAprovada a proposta, o chaver —Aires. Apos a sua volta recebe-rao um informe detalhado sobre a nossa participação no kinus,
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MATERIAL IDEOLÓGICO : - Remetemo-lhes hálelguns dias três pacotes
contendo material educativo, que espera-

mos lhes seja util. Dentro de alguns dias saira o nosso primeiro
boletim para Menahelim com indicações valiosas para o trabalho de
kvutzot e pedagogia sobre o movimento juvenil, Esperamos ja te-
nham recebido o programa orientador que trouxemos da Argentina,
Enviamo-lhes também dez exemplares mimeografados das Resoluções da
Moatza.

CAMPANHA KEREN KAIEMET : - Desejariamos saber quais suas ativida
des em pról ddKeren Kaiemet e sua par

ticinação na campanha que esta sendo efetuada atualmente, Interes
sa-nos sobremaneira um informe completo, ja aque o nosso Departa -
mento de Fundos Sionistas esta elaborando um programa geral das

atividades em pról do Keren Kaiemet.

VINDA DO CHAVER KOSTRINSKY : - É provável que no mês de maio ve-
nha ao Brasil o competentechaver

Kostrinsky dirigente Poale-Sionista, o qual viajaraenmissão do
nosso partido.  Apreciariamos que nos informassem sobre o progra-
ma que poderao desenvolver com o mesmo, ja que a sua missao € pura
mente ideologica e qual a epoca que seria mais conveniente para
visitar SaoPaulo,

Ademais, aguardamos seu informe sobre o la-
bor educativo e as propostas preenchidas dos seus afiliados, De
acordo com o seu pedido providenciamos a aquisição do papel tim-
brado. Em vista das nossas dificuldades financeiras, necessita-
mos que nos enviem as despesas correspondentes (Crj 90,00).

Fã Recebemos uma carta de Niteroi, vinda do jo
vem Manoel Simao Buchbinder, presidente da Unificada Juvenil, so-
licitando material e informando estarem em contato consigo, ES =
crevam-nos o que existe de positivo a respeito,

Decidimos publicar periodicamente (talvez
mensalmente) um boletim, orgao de todos os Snifim, que reflita nos
sas atividades e ansgios juvenis. Afim de podermos incluir mate-.
rial seu, desejariamos que nos remetessem o mesmo ate o dia 15 de
cada mes. Assim, esperamos sua necessaria colaboraçao, especial-r f2
mente para o primeiro numero a sair no corrente mes,

: Semanalmente remeter-lhe-emos cópia das atas
da Lishea, afim de conhecerem as nossas atividades e resolucoes.

Desejamos também, que nos informem sóbre a
possibilidade de realizarem a campanha das assinaturas diretas de
Vanguarda Juvenil de Buenos Aires, a qual será remetida diretamen
te ao assinante, mediante o pagamento de Cr 0 anuais, Outrossim, informem-nos sobre a quantidade de exemplares que desejam re-
ceber para o seu Snif, sob o pagamento de cr$ 1,50 cada,

Sem mais, aguardamos sua urgente contestação
e firmamo-nos mui cordialmente
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