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YUM TITSיצולחה
תיצראהנהגה

Caixa Postal, 1601

SÃO PAULO - BRASIL

Prezados Chavorimt-

Queremos através dóstá tratar cou vocês dos soguintos dois
assuntos :=

.
12)- Respostast- Estamos sem respostas das  Imumoras cartas

₪ pedidos que fis20008 ₪100 8 divorsas copias do cartas importentes que lhes
enviamos, desde o inicio da atual H.4. Recebos mósto tempo apenas 1 telegrama rol.

(Sigue Friesel) 1: carta (Siguo Priosel)o uma ata de reunião da VE de 3/10. Isto
dosde 30 do Agosto quando vocês ainda nao tinham roesbido as primeiras cartas nos-
sas. Pedimos; pois, que vocas-revojam a correspondência atrazada e seja qual for o

motivo do atrazo, ponham polo monos em dia os problemas rcforantes a assuntos %60-
nitos e administrativos para iniciar.

22)- aliá do Mov imont0%- Nao ל6מ 84 ,,,80 completa dos
chaverim quo fizeram aliã do movimento passadlos por hachshara). Tomos nocossidade
dosta relação alóm do motivo natural e obviospara caráter tóenico ligado 8 canpa-
nha de Bror-Chail. Pedimos pois:- j

a)- Relação eomplota dos chaverim que figeram alis(passadosג
por hachshara).so possivel dividida por garinim (8ao048De

Ve Quais destes chavorim estãooa Exbta quais voltaram ao
Brasil

4 0)- Dos. ehavorinm quo estao êm Ereta quais em kibutz im, quais
não. 8 no

: d)- Dos. que estáo en kibutsim quais em Bror-Chail o demais
kibutz imo 8

ja e)= Nome cômploto do chavor, pesos; endereço e cidade dos
chavoriw que ostão em Bror-=Chail (para uso. do trabalho da campanha).

£)- Soria conviniente que os Chaverim nos inforvassem, nem
que sejaom algumas palavras o motivo de abandono de chaverim de Bror=Chail que
evontualmento ainda não tenham nos sido explicado.

2 Tom sucedido que chaverim do Mov imo itos(parentos, amizades,
ete,), vom a saber antes da volta do chaver 6 saída de Bror-Chail antes mesmo do
geo a própria Eh, O que val nos colocar mima situação año agradavel o Fuel
to evitevel por vocês.

-- Qutrossim, podindo que os chaverim nos mantenham sempre dovi=
damonte informados, dospodimo=nos co: nosso costumbiro e Bhalbtziano

4281 VºA GSHEM

 

Brvin -Somel- Maskir Rashi,

2600060 Franoar Hrachalutei 


