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Prezados chaverin,

Damos em nosso poder sua carta nº 180, de 7 do

corrente e confirmamos a nossa de nº 1, para a qual aguardamos resposta.
/

LICHKÁ MERKAZIT:- Estamos completamente de acórdo com o critério

adotado pelo Snif de Porto Alegre e pedimos anotarem como conselheiro do n/Vaad, junto a Lichká, o chaver Bernardo Cymryng. Gostariamos, outrossim, que os chaverim nos informas-

sem como funcionará a Lichká e quais as atribuições dos diverssos

conselheiros.

KINUS DO RIO;- Sóbre o assunto em tópico, em separado, voltaremos a
nos reportar.
KEREN KAIBMET:- Importa informar-lhes que a Campanha do Keren Kaie;
y
met, por cireustáncias locais, somente será realizada em Sao Paulo no mês de Junho p.f., acreditamos. Assim que tivermos algo de definitivo a respeito de nossa participação nesta Campa-

nha, levaremos an conhecimento dos chaverim,

CHAVER KOSTRINSKY:- Agradou-nos sobremaneira a notícia da vinda do

chaver Kostrinsky para 0 Brasil, muito especial-

mento por realizar a viagem em missão do nosso partido, Quanto ao

programa de atividades a ser desenvolvido com à sua pregança, nada
temos a lhes adiantar,

porquanto isto requer maiores detalhes sôbre

o assunto e também prévio entendimento com o próprio chaver Kostrins-

ky, cremos. Entretanto, somos de opiniao que, independente de qual-

quer outra atividade, seria_indispensável um "Seminário" para os nossos chaverim. De momento, nao prevemos nenhuma diferenga quanto a 6

ca de sua vinda a Sao Paulo, mas, se depender apenas de nossa conveniência, poderemos nos manifestar a respeito, tao logo tenhamos em

maos maiores detalhes da visita do chaver Kostrinsky ao Brasil, o quí|
esperamos, nos seja fornecido pela volta do eorreio,
:
PAPEL TIMBRADO:- Recebemos o do s/envio, pelo qual agradecemos. Por
conveniência técnica, gostariamos fossem evitadas
remessas especiais de numerário para qualquer despeza, tanto das fei
tas por nosso intermédio como das que venhamos a fazer com os chaverim. Assim, tomamos n liberdade de propor-lhes que as nossas despezas sejam liquidadas por encontro de contas, Explicamo=n08;- tódas

- pag. 2 as despezas que os chaverim tiverem comnôsco, seriam debitadas -sob
aviso para que possamos corresponder aos lançamentos - em uma conta especialmente aberta para o nosso Snif, sendo que procederemos

de forma análoga para com sg/gastos por nosso intermédio, Caso estejam de acôrdo com » acima expôsto, queiram nos debitar a impor-

táncia de Cr$90,00, originada com os impressos em epigrafe; caso
contrário, pedimos indicar-nos a pesseóa que podemos fazorecer com
remessa de cheque, ou ainda, outra maneira pela qual solvamos 08
nossos compromissos,

DESTRIBUIÇÃO DE MATERIAL:- Realmente, tivemos oportunidade de con-

:
versar com o jovem Manoel Buchbinder, o
qual participou da Moshavá realizada em São Paulo, Independente dis
80, 6 0 ponto do vista que, desde que hajam possibilidades, seria aconselhavel atender aos pedidos de material, para os interes=
sados.

CÓPIAS DE ATAS DA LICHKÁ :- Destacamos duas, de cujos dizeres nos
inteiramos, Gratos.

VANGUARDA JUVENIL:- Acreditamos ter possibilidades de angariarmos
assinaturas para esta revista. Para tanto, necessitamos do material apropriado para tal fim e cuja remessa vamos
aguardar. Considerando que os nossos chaverim serao assinantes da
Vanguarda Juvenil, seriam suficientes dois ou três exemplares de ca
da número e, em caso de necessitarmos de mais exemplares, poderemos
solicitar. Visto que de hã muito não recebemos a revista, gostaria-

mos que nos enviassem os últimos números que tenham a disposição.

VATERIAL:- Dos trés pacotes aludidos peros chaverim, recebemos ape-

nas dois, já acusados em n/última carta, faltando tambem
as cópias das resoluçoes da4
Sem mais no momento, aguardamos ss/breves notícias é
subscrevemo-nos com sincero

FRAINTCHAFT

Bernardo Cymryng

Israel Steinbaum

