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Prezados chavor im,
com a presente vimos ioformr-lhes que a 11904

Darom Amértên está preparando para o mês de Julho, anrovéitandos se
férico 6000102088 טמפ Seninário Central pera “onshalim, o quel6
sor realizado perto de Buenos Aires € ques provatelmentos contará com
a participação do um chaver do Brots,. Afim do podermos 2607090060" 8
chaverim da Liehká Lotinosmericona sôbre s participação donosso mevi,.
mentono dito Semi d+ dosejnmos saber, co» & mixima urgência, 8
entriso dos chaverim sôbre o assunto ₪0 se contortam com siguos chave-
rim para participar deseo Seminário,

2 Em nossa ultins reuntão discutinos a possi bilida
de da resligagas de una Moshavá Seninário no Prosil, duranto omba de
Julho, o que permitiría mito malísr numeros de participentes € 0 que
vodería vir em beneficio imediáto do movinento, considerando e urgên-
te necessidade do prepsrer os elementos copazes de dirigir ay Evutzot,
base da nossa organização. Paro tanto já consultomos 8 Liohks Dorom
américa, inquerisdo tembem sôbro a probalidade de conteruos como chaver
de Erota, 01 sutro indicado, Nocessitamos, entretonto ecu pronto pro»
nunciomento a esse respeito, para que possamos toner es providencios
que 68 ?םעסהמה

:- Com sattefaçao comnicano-lhos que 0 nogco movimerto con
ts com pais un 3nif, Trotasao dos chaveri= do Santos que

se organizaram: Oe constituiran-=80 om um Sntf do Pror, Conta o novo Sai?
com uma Kvutsé de Fesrim de 15 elementos e fol orgunisado um Chyg Zona-

מ que está empenhade en orgunigar Evutzot de todos 168008, 0 Nogktr
provisório de Snif 6 o chever Iniomdo Talseman, Enderego:- Rus Julio de
Hesquits 83 - SABTOS,

EKET HAGUINUCI «e Pedimos 308 responsíveis pelo Depto, de Educação
. &o enifim, dirigiren-so diretomento a chaverd

ntfksa Amerbach (Tua Prates 455 - 989 Paulo), quanto ade ssruntos rofa-
rentes 9 6803 densrtamesto,

Sendo o din 25 de Norço (14 de sdar) Chag Purim, deves 08
chaverim aproteitor a dste, fezendo as comeneragoes apropriandas, Para
que tenhon iddig de meneira com que se 0000 comenoror Turim, juntamos
algumas instrugoes.

. א eket Hachinuch está nrenarondo apontamentos pare ₪ טס
memoração do 28º eniversório de felecinento de Joso? Trumpeldor, ce -
quois lhos seras enviados sind, este semana,

Sem mais e esperando as ense notícias, vubecreveno-ma
con cordial
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