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Cheaver mazkir

Hanagá Artzit
Histadrut pror
Brasi 1.

08290 chaver:

Ha muito tenpo que não FPecebsmos noticias vossas e insistimos que
a ligação entre o movimento e a Hansgá elioná deverão ser mais es-
treitas, o que facilitará em muito o trabalho futuros

Ichud: Até sgora mão recebemos noticias dos chaverim, com relação
o. plataforma e rogames que nos enviem o mais rapido 00881761 88 00-

892780088 e modificaçoés que acharem necessarias, para que possamos,
em tempo, enslize-las e introduzilas no enunciamento final da plata
forma. Foi enviada aos Chaverim uma circular, na qual se informa so
bre os trabalhos com relação a veidá. vomo é do conhecimento dos cha
erim, foi fixado o número de 8 delegados a veidá para o nosso movi=

mento: no Brasil, esperamos que designem os delegados, assim Como os
suplentes.

makzivime Fomos informados vela sochnut que ja lhes foi enviada
a quantia de 190 libras, correspondente ao periodo de: ,bril-setembro
de 1958. Wssa quantia correspondeia 08906 que cabe ao nosso movimnto
no Brasil do orçamento gnestral d4 gochnut vara os. nossos movimentos
na ¿merica do yul, destribuldg8 44 séguinte forma: 1
Argentina 180 libras.
Brasil 780
Uruguai 0

400. librase
e woi aprovado e enviado pela gocimnut a quantia de 1000 a 1200 libras
como ajuda so trabalrio dos nossos madrichim na jmerica do sul. passe

MEinheiro foi envisdo a argentina, diretimence a Tossef pevi, (não foi

enviado atrave. da Cempanha, pera evitar mal-entendidos com os outros
movimentos, por ser um takziv somente para o nosso movimento, em vir-
tude da situação especial dos mossos madrichim)que será entregue a OTA
que por sua Vez, enviará aos movimentos no 228811, Argentina e yruguai,
guantes proporcionais sos madrichim que atuam presentemente no movimen

acrecido dos madrichim que em breve iniciarão seu trabalhos PS.

Esperamos que nos informem a respeito do recebimento. dessas duas
quantias acima mencionadas.

7 peceberios uma carta do KeKeLe que insiste que façamos todos os esfoP
cos Para que o chaver «fraim Bariach volve a encarregar-se dos trabalhos
que até pouco tempo ocupava-seE no ReK-L., em virtude da importancia desse

trabalho. |o mesmo tempo recebemos uma carta do Chaver gitron (gostrinski)
sobre o mesmo assunto e insiste na importancia politica de haver um Chaver
do nosso movimento ny vireção do dopartumento juvenii do KeKeTe

á de nosso parecer que Os Chavurim ueverão fazer os esforços possiveis
Para que O Chavor Bariach volte ao seu trubalio, ou pelo menos, substitu
i-lo por outro chaver uo nosso movimento, 3 -

ssperando breve resposta, Vos 38008008 cordi alment e*
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