LISHKÁMERKAZIT
Sáo Paulo, 21 de Marge de 1948.Histadrut Drer

Lishka Darem America
BUENOS AIRES
Prezadss chaverim,

Estamos de pesse de sua carta de 9 de cerrente, bem come
da circular de mesma data, as quais passames = responder, pela er-

dem:

MACELEKEI HAITONUT:- Na reunião de constituição da Lishká, cem a
Ogher Stamler,

presença de chaver Kersz e, ainda de chaver

ficou estabelecide que Perte Alegre se desencuhbi-

ria da publícaças de 5 su 6 brechuras e folhetos, cujs material

19 estava preparado, tendo-se mesmo feito os entendimentos finan-

ceires que garantissem as publicações referidas, Nãe ebstmte, as
Sitadas publicaçoes já seriam feitas em neme da Lishká em São Paule, cujo competente Departamento de Publicacoes féra criads na

mesma reunias, Infelizmente, nas pedemes adiantar-lhes nada sôbre

es trabalhes para as mencionadas publicacess, perquante - nas sa-

bemes a que atribui-le - até a presente a Lishka nas recebeu no-

tícias de Snif Perto Alegre. Apreveitande 9 6%ק801 referente a

Itenut, pedimes sua atenças para e seguinte, O chaver Osher, per

0088189 de sua estada em Sas Paulo, sugeriu que a Machleket Haite-

nut precedece a venda antecipada de determinada publicaças, e que

garantiria es meios necessários desta ediças e ainda pederiames
ter um salde para futuras publicaçees, Para tante, e chaver Osher
premeteu enviar-nes material que servisse para tal empreendimente.,
Selicitamss, pois, se infermarem com e chaver Osher a respeite,

SEMINÁRIO :- A respeite Já tivemos eportunidade de infermariihes
em nogsa carta de 12 de cerrente, cuja contestacas

aguardamos, Ne que se refere a planejada Moshevá-Seminário no

Brasil, pedemos acrescentar que, viste ter o Sviff Curitiba tema-

de a iniciativa de pedir e meshek usado em 4 Irmaos afim de preparar uma Meshavá em Julho, em uma fazenda perto de Penta Gressa,
Estado de Parána, vamos estudar a pessibilidade de que a Meshava-

Seminário seja realizada naquele local, para es chaverim de tede
Brasil.

VANGUARDIA JUVENIL:- Com satisfação recebemsg a notícial deque
está magnifica publicaças tornou-se um grgas

de mevimente latinoamericano e ainda que, eventualmente seriam
publicadas algumas paginas em nosss idiema, De neesa parte nas

mediremes esferçes para conseguirmos o devido apeio dos snifim,
tante em material para publicacas como a ajuda financeira, que
cremes bastante pessivel per meio da venda organizada da revista,
Congratulame-nes cem es chaverim e cem ansiedade vamos aguardar

o número de mês de Abril,

RELACMES CO O PARTIDO:- Esta Lishká aínda não sexo apurtunidede de entrar em centáte com a instancia

Central de Partido no Brasil, viste ser a mesma no Ríe de Janeiro,
Pedemes, entretanto, fnformar-lhes que cem es chaverim de Vaad de
Pealei Zion Hitachduth de Saes Paule, temes mantide, de ha muitos

a mais estreita colaberação e influide em suas resoluções que

muite de perte nes tecam, Divemes gua ajuda financeira, tante per

emprestime come per sua contribuiças para a realizaças da Meshava
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ENDEREÇO DOS SNIFIM :- Como nos pedem, pasgsames a lhes infommar
₪ 600876098 6898 1

RIO DE JANEIRO ; Praga da República, 42 - 1º and,
NITERON:- A/c, de Leon Cudischevitch - Rua Marechal Deedero, 114Niterói -  צצלאלאהאהערעצאצה- 908%80 56 %6

BELO HORIZONTE :- A/c, de Marcas Avritcher - Av, Bias Fortes, 569

CURITIBA:- A/e, de Cecilia Yankilevich - Av, Vicente Mathade, 343
casa 3, - Est, de Paran

SANTOS:- 4/0. de Salemáo Waisgman - Rua Julie de Mesquita, 83
Santos - Estade de Sao Paula

PORTO ALEGRE: - Caixa Postal, 1403.

com cordial

Sem mais esperames suas netícias e saudame-1 08

ALÉ VEHAGSHEN!
Lishkd Merkazit
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