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, Ao reânicisr a correspondencia com VOÇSEs interrompida por uma
serie do fatores imprevistos, desejsmosque nos excusem pelos in»
convêngantes com0 acarretadoss Estejamcertos de que não houve
absolutamente falta de interbese em pelaçao aogu Snifs

Moshava: sobre esse importantissimo empreendimento, podemos E
antar-lhes de que ficou assentado dg mienigo da Idshek com a Mas
rut a realização de uma Mochavá no interior do Re Grande do Sulp
para os Chaverim de Porto Alegre “o das pequenas localidades de in.
terior. Pareos demais. Snifim incluido Curitibas decidimos que devil
do as 00201006858 a Hoshava seja roslizada perto de Sao
Paulo. Congordamos que havera dificuldadesma éoneretização desse
plano, porem temos e: nvitção de que com nosso esforço,o dedicação
dos -Snifim q mesmo sera realizados, |
Com referencia a campanha financeira, podemos adiantar=lhes de e

o snif Curitiba realizou a ação pro moshava por intrmedio de Gu
resultando apvozimadamente 20908 mil cruzeliros. A camparha nos dem
mais estados dependera sem dúvida de esforco de cada Snif, já que
não podemos contar com a vinde de um delegado exclusivamente paraesse fim, conforme tinhemos previstos Escravam-nos sobre a possible
lidade de iniciarem de imediato a campénha ea quantidade de bonus -

e taloes de recibos para esse fim, que julguem necossarão, afim delhes enviarmoss 1 A ו
Informem-nos sobre o número de cháyerim que poderão participar

na lioshava de Sao Paulo e se ha possibilidades: de participação comalguns companheiros na moshuva do Re Gs doSul,
Sobre a parts prática e concreta em relação as Moshavot, cumpre

infcrm,r-lhes de que na proxime semana viajara para o interior doEstado umacomissão nossa afim 66 6800082 0 10681 e preparar o “embiente em prol da Noshavás De Sáo Paulo estamos aguardando contestadaa nossa carta em que solicitevamos confirmar a possibilidade de realizarem a Moshavá no mesmo local 68 ו 04juvenil realizou asmoshavot anteriores, Gremos que seria tonyeniente a formação de umVaad Regional dos,smifim Rio-São Paulo é Curitiba afim de coordena-rem 08 aspetos praticos para a realização da Noshava, de nossa partfariemos tudo para facilitar oencargo dosse Vasde Dem-nos o seu psrecer a 0ss6respeitos com a maxiria urgencia. Volt
com o snif Sao Paulo sobre O assunto Moshavá,
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PUBLICAÇÕES: Apreciariamos muitissimo que nos auxiliassem direta-
mente na divulgação de materialeducativo, preparan-

do-o sob forma de artigos originais e traduções, Sugerimos=lhes
nesse sentido o preparo imediato do seguinte: "Folheto sobfe o que:
o a Histadrut" - Idem sobre Boroshov e extratos de suas obras,para
o 50º. aniva: dê sus morte -.e um projeto de programa elacativo pera
as Moshavots Esse material,deveria se? enviado com a maxima ante-
cedencia afim de providenpiarmios a sua publicação, Enviem-nos tam
bem artigos para o 222mimero do Boletim,
Entregamos ha alguns diasa tipografia um conto valestinense para
crianças e o material aja o orimairo Boletim, Dentro de uma se-
mana aprontaremos o 2º mumero:de "O Menahã" e um folheto de Ben
Gurion sobre o Estado Judeus Todo este material tera necessaria-
mente de ser vendido afim de cobrir 'as despezas, Escrevem-nos 80-
bre o número de exemplares de que necessitarso ou poderão vender,

MACHLEKET HACHINUCH: Aprectamos com satisfação o trabalho-que Vêm
,Fealizando com os Menanalim, desejariamos que

preenchessem com a maxima urgencia ox informe educativo enviado do
Chile, ja que o dep,; Latincarericano (don, educativo no Chile) vem
insistindo nesse sentido, Preenchmw dentro das pessibilidades o ci-
tado informes Informem-nos das necessidedes no setor educativo do
seu snif, Dentro ds alguns dias lhes enviaremos o novo modelo de
"Informe de 153818" afim de nos remeteren preenchidos regularmente
a exemplo dos demais snirims

  

MATERIAL: Os "Apuntes de Borochov" que aludem em sus carta e que
- teriam sido traduzidos ao portugues nos e completamente

estranho, Nao fizenrios a treduçao nois o original esta pessimamente
redatado e avresenta interprotagó: 1800 falhas, משרבוס 81

por vía aerea 10 exer lucoes do Xinus e por correio
simoles um nacote com mater)

  

  

  

0 ish o inples, De acordo com
e que decidimos por 0082120 בב0הטפה o material que recebemos
en hebraico é remetido 2 Sao Paulo ondo “estagia” 2 megas, apos O
que 5 99071800 8 180084 us se poderao aproveltar esse

material, Confiraeém todoo Y que recebaren para podemos

gontinuár a manter o controles

  

  

 

CURSO עמ MADRICHIM: Aprecíariimos sua Intervencao junto ao comité
central do Rio afim de esclarecer uma questao

relocionada com a participagío de vma candidate» nossa no curso em

Ereiz, Ocorre que se inscreveram nesse curso 4 candidatos- 2 pela
Unificada Juvenil (Frederico Pariach e Varcos Spritzer) , 1 vela
Dror (Xandel Kaltz) e 1 da Betar (T,Platchek), Lamentavelmente
a comissão adotou um eriterio de seleçao que consideramos injusto

pois mesmo no caso,de passarem nos exames todos os candidatos E
a viagem da chavera Xandel, que pretende pagar as desvezas de vias.
8608 e menutenção, makx ficara condicionada a verticbação dos cans
didator- classificados nos exames segundo a ordem das medias MEX
obtidas nas prevass Como os demais candidatos, excento a Xandel,.:

não posguem o dinheiro para O custeio da viagem e uma campanha
nesse sentido e muito duvidosa o exito, Assim que poderaocorrer
de que nenhum candidato podera viajar em face da resolução da Cos

missão, Escrevam-nos sobre esse assuntg e de que maneira poderia-

mos facilitar a viagem da nossa chavera,,Acresce à isso o fato dé

que Xandel desconhece o helrralcomes esta preparendo-se paraos

exanesa realizarem-se na próxima semana, e espera poder condielo=

nar a aprovação definttiva mediante um exeme de hebraico no fim.
do ano. Como vém o assunto 8 bastante complicado e esperamos que

possam intorvir com seu gmixilios
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Eserevam-nos sobre os candidatos ao curso que passaram hos examesfeitos no Rio 8 8 que grupos pertencem,

NOSBO MOVIMENTO. NO NORTE + Concordamos sem dúvida com a necessidade
de crear snifim no Norte, especialmenteem Belo Horisonte e 260118, קסע6מ sem um delegado para esse fim cremosser muito dificil, Lamentamos não ter dados concretos sobre a Moshavéem Sao Paulo afim de convidar elementos daquelas cidades a participa-rem o que crearia condicoss favoraveis am instalação de snifim, Dequalquer maneira tentaremos insistir junto a Lishea Darom America nosentido de conseguir uma pessoa apta para, antes da moshya, visitaro Norte em missão educativas

FINANÇAS: Insistimos na necessidade de enviareni uma parte da quotaque corresponde ao seu snif afim de podermos eontinúar emnosso labor normal,

2 -Escreyam-nos sobre as suas ultimas realizações e em que lhespodemos ser util, temos a convieçao de que para o futuro estaremos empermanente s estreito contato,para o desenvolvimento do nosso movimen-tos

Na expectativa de suas imediatas noticias, firmamo-nos com
edi

Os nossos votos de feliz exito em seus empreendimentos,

VENAGSHEMב06

Angae
Me Ker - tir DRו Rafael Soritze»

 


