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Estimados: chaverim:

De acordo com o que haviamos estipula-
O... o Dep. provis. de divulgacao manteria um

contato continuo e direto consigo, com 8
de informações. e detalhes administrativos: que
facilitassem a transferência definitiva do

Bureau Central e o seu perfeito funcionamento,

Inicio, pois, esse contato com um relativo a-
trazo motivado em parte,por nao terem notifi-

cado o endereço oficial permanente para cons-
tar na cireular de transferência da Lishea,a
ser enviadaa todas organizações com quem: man-
temss relações,

Remessa de material de divulgação: De acordo
com a nossa

praxe enviamos 'Vanguarda Juvenil” para todos
os snifim em quantidade proporcional a composi-
ção de cada snif. Não enviamos para Santos por
ignorar a quem deveriamos remeter, Creio que
para o futuro seria conveniente que o Dep, La-
inoamericano da Dror se encarrepasse da Dis-

ta buição de"Vanguardia'J." entre todos snifim,
ja que sera transformado em orgao para America
Latina, sendo que a remessade colaborações
(artigos,ete.) e contribuição financeira teria
de.ser feita por intermedio de votés. O mesmo
ocorre com "Avanzada Judia" e segundo parece
o sistema é mais eficiente, Ademais o plano de
imprimir em V.J. algumas págines em Portubuês
deve ser encarado seriamente, porquanto pode-

gia tornar V.J. um ótimo veiculo de divulgação
do nosso moyimento, enquanto nao editamos nosso
proprio orgao para. o Brasil, O preparo do ma-
terial ficaria sob a responsabilidade do chaver
Benjamin 0-0 SERSENSE em parte da colaboração   
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"dos snifim, Com relacao. ainda a Vanguarda Juve-
nil. seria conveniente proclamar durante deter-
minada data uma- campanha de: assinantes diretos,

meias uma taxa popúlar determinada pela Of.
Latinoamericana, O material necessário para 1s£so
(recibos 6 propaganda) devera de imediato ser
solicitado ao comp, Kelito,

Plano de Publicações: Embora tivesse sido apro-

vado o plano de publica”
coes da Lishcá para o presente 800 ע ficou evi -
dente. de que o problema financeiro não havia
sido solucionado, o ques sem dúvida, tornava di-
ficil a execucação: do plano em Porto Alegre, Po
O lado. adivida de 1000 cruzeirosdo snif

Rios ainda não foi 8818868,8 já tenham
8 160 inúmeras promessas nesse sentido, De. qual
quer manéira espero conseguir algum dinheiro
afim de publicar nos proximos dias o folheto
sobre os"Delinsamentos do Estado Judeu! da au=.
toria. de BenGurion. ד sera compilad
asא para o 3º numero do "Menahel!, Com .
0 ao boletim periódico, creio que somente!

gopublicado no momento que houver possibili“
dades de garantir a sua edicao constante,
Apreciaria saber como: ficou decidido: com rela-=|

cao a coluñna da Dror na "Imprepsa Israelita",
Como responsavel pelo Dep. de Divulgação ão
snif, estou“preparando à coluna ou pagina da”.
Dror. no orgão local do Posle Sion, sob a direçao
do prof. Bariach, Os chaverim deverao tambem
providenciar a remessa periodica de infórmes
sobre o nosso movimento: vara 0 comp. Kostrynsk
que: O solicita para o seu poletim( Tehud Otami)e

Seria sem dúvida oportuno. a publicação
de um folheto sobre a Hagana e seus antecedentes

,

historicos, isto dependo. evidentemente das pos
sipilidades materiais, Consultaremos o comité

da Heganá, talvez financiem a edicao.

Transferência dos Arquivos: Estamos aguardando
a viagem; dentro

de alguns dias, para São Paulo de um chaver do

snif (js Jacobson) afim de enviar com o mesmo

omaterial pertencente a Lishca. As publicas
00888 listas estão sendo feitas, serao
enviadas pelo correios
Aos snifim Niteroi e Belo Horisonte, enviamos 
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viagem-a Argentina, dal poroue dependera mal8

das: possibilidades dos outros ו

Viagem dos Madirichim: informem se comuni caram

“a nossa central מ 7

sobre a viagem dos madri chim- que pertencem ao

nosso movimento. Seria conveniente informarem

nonstantemente 208 snifim sobre. 28 atividades €

situação desses nossos chaverim, Estamos egtra-

nhando a falta. completa de divulgacao pela >

prensa da viagem dos lo jovens. As cartas mais

recentes recebidas do chaver Bariach sao da Ita

lia, sendo a última datada de 25/2, Estamos a-

guardando ansiosamente noticias 66 si os

chaverim souberem de algo» especialmente, no

aaso de algum telegrama coletivo, telegrafem co

toda urgencia, porquanto devem imaginar o quan

to isto significaria,

De resto, cabe, informar-ihes
de. que O

snif realizara no proximo Domingo», 28/5 em cons

junto com o K.K.L. uma grandiosa festa de Purim

nos 881668 do Circulo, com um programa artisti-

co, inclusive uma peca de Pyrim e um quadro vi-

vo relacionando Purim-Hagana.
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Sem mais, aguardo com a maxima. urgencia

suas noticias sobre as atividades 6 ו
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diretmengte propostas, recibos. nãra cobrança de
ass=chaver e informes de Assefá. Para o futuro

remessas deverao ser feitas por seu interme

dios(mesmo para o snif Curitiba).
O chaver 82608 de. Belo Horisonte escreve

me pessoalmente, solicitando programas educativ-
os'nara tzofim, Dentro de alguns dias enviarei
cópia do. programa por nos utilizado no snif, que
aprovado pelo Dep, Educativo devera ser encamia.

nhado-ao snif Belo HoriBdonte.

Situaçao do Snift Provavelmente devem estar es-
tranhando a falta de noticias

do snif Porto “legre, Efetivamente 5 dificil
O:icar os reais motivos desse silénci O. Houve

na 'Adcumas semanas uma reorganização na Mazqui-

rut coma mudanca de mazquir 6 renovação de al=

guns departamentos, simultaneamente está haven=

do uma reforma do prédio em “que. funcionamos e

que tem abservido grande parte dos chaverim da.

Mazquiruts além -do que a situação de desordem

interior do local não favorece o controle da

correspondencia. trata-se portanto de uma situa

ção especial e provisoria. Além do que ha algun

problemas relacionados cow o assim chamado gari

Hachshara, Bem, isto cabera go. snif informan.

OM referencia a contribuição financeira do snif

tenho 8 600716080 6 que sera efetivada logo que

reantinandro situação se normalizar. É uma
questao de dias a Meu ver,
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Seminário de Inverno: Us chaverim de “uritiba

EtE¿estao firmemente decididos

q realizar uma loshavá-Seminário em Julho na

O... Guelmann ja cedida para esse fim, O pro

blema deles e a vínda de elementos para divigi-

rem o trabalho. educativo. Se houvessé possibili-

dades de concentrar jovens de todo Brasil e ga=

rantir a vinda de umsheliach de- Eretz ou de

Kostrynski (de preferencia) devido; ao idioma)sos

pesultados seriam mais promissores do que um Se-

minério Latinoamericano. em:Buenos Aires. Ha um

grupo de Noar daqui que pretendem viajar a Curi-

Ltiba nas ferias de Julho. Talvez seja possivel.

orotidenciar um seminário no- Brasil de preferên-

cia para elementos Noar (em Curitiba) e uma par

ticipação de chaverim selecionados: no seminario
na Argentina, Porto *legre devido 8 posição,geo-
gráfica teria maiores facilidades com relação a  


