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Estimados Chaverim:

Recebemos hoje do Bureau Latinoamericano da nossa organizamo o

 

Or qus elaboraram para o Kinus,a ser realizado em Buenos Aires nos dias
18, 19 e 20 de Julho, Agufardamos com ansiedade 0 seu manifesto com0

. + - M .
, z z e

a varticinacao nesse Congresso, afim de tomarmos as necessarias providencias,

Programa:

Quinta-feira ,dia 17 -21 horas : Ato Público na C.KedishaSexta-feira ,dia 18 - 9 horas : Abertura do Kinus
Regulamento do mesmo

Informes.
Situação do movimento em Eretz
Debates»

Sexta-feira ,dia 18 -21 horas : Inauguracão da Exposicãos
Oneg-Shabat.

Sextatfeira ,dia 18 -14 horas

Sabado sdia 19 -Pela manha Visita ao Kibutz B.Katzenelson
Almoços

Sabado sdia 19 -16 horas : Organizacao e Imprensa,
Debates.
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o Sabado dia 19 -21 horas : Hachshara e Alia, Debates,
Domingo sdia 20 = 9 horas : Programas educativos. Debates
Domingo sdia 20 -14 horas : Resoluções. Designacao da

Lishea L. Americana, Encerramento
-
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Em vista de estar programada uma exposicáo de fotografias refe-
rentes as nossas organizações, desejamos que enviem com a máxima. urgência,q a + a .fotos, de nreferencia grandes, dos diversos aspetos de suas atividades, como
sejam festas, kvutzot, etc. que poderao remeter diretamente para Buenos Airesou vor nosso intermédio,

Escrevam-nos imediatamente afim de possamos auxilia-los. Msistizmos na grande importancia que tem vara nosso movimento esse Kinus, e da neces-sidade de cada snif enviar uma delepacão, Aguardamos impacientes sua2 s noticiasFraintshaft 2 asi
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