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| poa LISHKÁ MERKAZIT - 29/2/48+-
Lishká Latinoamericana da
Histadruth Dror
Pueyrredón, 538 piso 1
BUENOS AIRES

Prezados chaverim,

Le posse de suas duas ultimas missivas, as quaisg
respondemos, desejamos agradecer os votos de sucesso anós enviados
por ocasião da transferência da Lishká Merkazit para Sao Paulo, No
dia 22 do corrente, com a presença do então Mazkir da Lishká, cha-
ver Kersz e do chaver Osher Stamler, foi constituida a Lishká, assim
formada: - Mazkiruth- Israel Steinbaum e Henrique Rosset; Chinuch -

Rifka Auerbabh; Itonuth - Benjamin Raicher; Gizbaruth - Ruwin Pilman
e Kranoth - idel Zitman.

Como 08 enhayerim comprendem, nossa preocupa; do ini-
cial nesta primeira semana de atividades é o da organização dos tra-
balhos da Lishká e para tanto já entramos em contáto com os sniffim
do movimento existentes do Brasil, solicitando os devidos informes,
Apesar de não termos ainda um plano de atividades, o chaver Raicher
solicitou uma coluna na Imprensa Israelita para dar inicio ao noti-
ciário e propaganda do movimento e a chaverá Rifka está empenhada em |
esbogar um plano das atividades educacionais no movimento. A Secreta |
ria, como dissemos, já se poz em contato com os sniffim sóbre os pro /
blemas que de imediáto nos preocupam,

No que se refere ao Garin Hachshará de Porto Alegre
desconhecemos completamente a questao, Mesmo o chaver Kersz por 008- |
siao de sua estada em Sao Paulo, nao nos soube informar a respeito,
Não obstante, já solicitamos ao Sniff Porto Alegre que nos informem
a respeito e é fora de qualquer dúvida que daremos nosso apoio 6 1מ-
sentivo ao empreendimento,

Com referencia as contri buições para a Lishká Lati-
noamericana, queremos informar-lhes que em vista da Lishká recem
instalada necessitar de meios para começar o trabalho, solicitamos
aos sniffim que pomham a nossa disposiçao, no decorrer do més entran
te, a contribuiçao individual de cada membro, o que, como compreenda
os chaverim, implica na impossibilidade da contribuição momentânea
para a Lishka Latinoamericana, Entretanto, em seu devido tempo, nos 5 |
dirigiremos aos sniffim a este respeito.

No inicio de nossas atividades nada mais temps a
lhes informar e no aguardo de suas breves notícias, subserevemo-nos
com cordial
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