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Lishka Merkazit

Caixa Postal, 1601
Sao Paulo - SP,

Estimados chaverim:- 4  Em maos vossa carta de 25 de maio Pe De
Troca de correspondência:- Na carta supra sitada, os chaverim con-

firmam o recebimento das nossas cartas
IM-7 e IM-8:- estranhamos a nao confirmaçao das anteriores, desde
LM-3, Pedimos, outrosim, que não vos limiteis a nos responder em
topicos, pois e da vossa orientação que dependeum snif como o que
esta sob nossa orientação, quer pela sua situação geografica, quer
pela nossa pouca experdência como dirigentes; esperamos que os cha
verim nos compreendam e procurem nos auxiliar.

Programas:- Felizmente esta falha ja foi sanada; a machleket hachinuch
HITA do snif, resolveu elaborar programas provisórias que nos

serao utebs ate quando a Lishka resolver nos enviar os definitivos.

Programas de Tzofiut:- Rogamos aos chaverim que procurem analizar os
e A nossos vrogramas de tzofiut com a maxima ur-

gencia, pois pretendemos pog-los em pratbhca imediatamente, se possivel
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com toda intensidade no proximo mes de ferias escolares,

Aniversário de Mefalsim:- Rogamos aos chaverim que se desinteressem
» sobre a nossa pergunta quanto a impressão

de material sobre o assunto, mesmo porque, ja nao ha mais tempo para
que nos o façamos. Perdemos uma otima oportunidade de sair a rua judia
com algo de concreto, que repercutiria otimamente no seio do ishuv.
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Grupo Bauman:- Praticamente ja nao ha sobre o que nos preoucuparmos
quanto o assunto; nada conseguiram em Porto Alegre,

Auto sufhciencia da Lishká quanto A impressáo de material ideológico:-
Dizem os chaverim que a Lishka e auto suficiente para imprimir e su=

prir os snifim de material impresso:- ate o presente, desde que este
vaad foi empossado (6 de março) nada recebemos que comprove a propa-
la da auto suficiencia.

Jaime 6 Anita Fischman:- Estranhamos o fato da Liskiká não ter infor-
AS mado ao snif, da situacao oficial destes 2
elementos oriundos do nosso snif, e que abandonaram, presumimos, o
Kibutz Hachsharã: não sabemos que atitude tomar, e como os chaverim

podem fácilmente calcular, a repercussão foi a peor possivel na rua
judia; solicitamos informes urgentes sobre o assunto, segue
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IM-13 (continuacao)

Kinusim:- Rogamos nos enviar detalhes sobre a realização dos kinusim
para que possamos nos preparar convenientemente para os mes

mos, evitando que aconteça chegarem os delegados de Porto Alegre, co-
mos das vezes anteriores, aereos quanto a tudo: e obvio que nos deta-
lhes que solicitamos, aencontram-se os temarios, aque devem vir imediata-
mento, AAN

Atas das reunioes:- Pedimos aos chaverim que reiniciem a enviar as
2 atas das reuniões da Lishka; trata-se de uma me-

dida bastante util, que coloca os snifim ma is diretamente ligados
ao organismo central,

Sem mais, despedimo-nns com um cordial

Alú V'hagshimú
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