
 

 

ip lof.o Ello 17h.

EePeulo, 25 de Junho de 1555,

às sasicirulot dos,enifin )

Prezados Chaverint- | im

no antes de SESasPegaogola par רש
levar os,problenas seguintes sos chaveria, pela gua urgencia
e importancias

a) i «- Boletim que até egors tem vim
do ge Eror-Chall para o : to, e que de goreou diante
8078 1עק020830 no Erasil( clero cus os stencis o de Eretz)
Egtomos fazendo isso pela possibilidade que temos de roder um
numero bem Pane dg boletins, permitindo יי uma to ne-
lhor divulgação. lso sa 8 qual a divulgação 0 atenção que os
chaveria depen sd Depin ateo rorentel e ptos de saber
um relato sobre isso )y porén eheraros sye atenção sôbre esta
publiesção, que tem exigido bastante esforco ey Bror-Cheil, pe-
ra 8 continuldsde, e que em nosss opiniso é um boletim
cujo nivel tem4 sendo de grande valor sey conteúdo pars

a . ado Hovizente, Nos ₪ יי? dias segui 5 קמ
n + gínda impresso em DroreChs e cue porísso en
pequeno תו Sus divulgação( atraves de ivuteat, 1tonci-kir,
etc...) devera ser a rei vosgível, sendo que pediros cue nos
envies opinicez e cornentários respeito, Pedimos tanbén que
chaverim escrevay direterento à redação do Depim, em Cretz( po
6160 feito no preprjo editoris] do nesmo ) pocbag s
opiniões, o cue tera duplo valor: o de dar atóes de merito
e o de mostrer a0g chaverin que rediges o Dapín o,interes
que rd Publicação troz, incentivando-cs ersim, & continuã-le
e ¿ro els

ab) Estonos tonendo todas as
inforuagSes sóbre esfeo4 e Informarezos mul brevemente,

cheyerim des shi mais velhos, Quesos, tambem cue o Dapím
toro seו for distribuido à pessoas adultas

4

os chaverin. Desde Já po isportante que todos os cheveria
₪819 velhos de tyuk( perece jovens de mais de 18 anos ) se
inserevam coro socios de Unificada. E claro que ¿sto deve ser
en conjynto con o Poaleí-Sion e através deste, ¿endo qye o res-
yo ja gerelrente corre con as de Se Porén, o merito não

20 pere O Poslel-Sion, sos para q próprio movimento, pois pra
tendemos enviar uma bos delegação E este Xinus,

( continue )  



 

+ - Resolvemos suspender o número Revisto, que seí-
em inicios de +, passando todos a eníngios 3É foitos, bem gomo
s artigos, para o número soguínte, Esto núxerá será o último a sai:

antes da a113 do gerin, estando sua solida narcada pera ,15 de Agosto, sor.
Co que entregarenos todo o roterial na tipograflayno nóximo a 7.
Gostsrianos muito de recebor diversos artifos קפצה 8 800080 "Chaveris es
erevez *, sendo que » julgamos que os chaverim ter assuntos nois do que
suficiente para escrever, a

Sobre a papte financeira, querenos chamor a tenção de forma mui,
%0 89000181: Este nixero se tastante maior que os nimero comuns, cus-
tondo portantoçmais caro, Assim resmo, pelas arpia ₪ שהורדו de en
tradas ejistentes, não vemos nenhuns 10010800, תשס só de aumentar uz
to 93 anúncios, cobrindo assim a cota do מ cetrindo, tambem tods
a cota atrasada do snif para os ros anteriores, mas tembem ds Revista
ficar com we grande saldo om calxas

Sugerimos que os chaverim a o seguinte:- Todos os anúncios
devam say conseguidos antos da vinda dos cheaverim pera as atividades cen-
traís, jô que,não havera possibilidades de posonó depcis ds data de
volta. Os anúncios devem sor de À tiposeã) 0105 >>
se O possivel para serem anúngios grandes o definitíêves para este ro
e os pro Se 2) Co tulações com alia do onde que se divide em:
congratulações das instências ( todas instincias judsicgs de 1shuv ) a

ria
al

congratuisções de pais a antigos do movimento, com a 8118 66 5 filhos,
8118 806 us crendo gorin, aiis da peropapa קמ DRE 9 ₪: פ-
ro Bosh-Rashonã, pois » revista p sai um mes depois deste da-
tas |) Todes ey outras formas qys hoúvor, inclusive: casamentos de chave-
rim cu cessmentos de pessoas proxiuss,8o movimentos

Cremos que assiy demos טעה 10019 bastante bos da grande possib11]
dade Tinencelra deste número; dependente somente do trabalho dos cheverim.
Chenamos a atenção ds que todas ostas congretuacios não tem te valor

יי q porem, tambem um grande valor de prestigio, nois ests revista
ser pl te distribuida no Ishuv. Cremos que as congratuloçõas d |
ser por topicos, pois publicazeroaseporadanente tudo que se refere a altá
o tudo que se refera 5 Boshelasiand, 030... HAGO |

1 Esperamos vossaursente vespostr e gramas não ser neces-
sario justiricar nois a importancia Y dos 3 asguntos tratados.

Saudemos cordialmente, e seelten nosso chslutaleno,

ALed V'agshem |
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