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Prezados chaver im,

Após um silencio resultante de uma situação imprevista, voltamos a éscfever, e passamos a ubordar uma série de assuntos: ¡LeEFRAIM BARDACE :- Pela ultima vez queremos tocar no assunto, pois nao €motivo para discussões demoradas. Queremos lhes dizer que se de fato ochaver Efraim 1 credenciada para tratar de ums série de assuntos paraa America Latina, ele nao apresentou estas credenciais, Aqui ele ercon-81067880 um chayer do movimento.brasileiro, adjunto a Lishká Merkazite nao paralelo a ela, Por isso toda e qualguer questao referente ao ₪0-vimento brasileiro devera ser tratado diretamente coma Lishka Merkazit.Sobre o assunto gonversaremos com o chaver Bariach esclaredendo defêniti-vamente a situacao.

CURSO BEIT BERL:- Contamos com 3 eanábdatos para esse curso, até o momon-to nao contamos com dínheiro sufbeiente para enviar Gstes chaverim paraIsrael, Enviamos carta ao Partido solicitando que nos pagasse a viajen
ou entao retirasse o dinheiro de bolso, Até o momento nao recebenos res-
posta. O tempo é escasso e queremos resolver o assunto o mais urgentemen=
te possivel.Gostariamos de saber a situaçao dos chayerim da Argentina.

PUBLICAÇÕES :- Depoés de mitos esforços conseguimos retirar da Alfandega08 stenciles de Hedim, Devido as dificuldades com que nos debatemos no
momento nao nos é possível publica-lo, em vista disso remetemos para vo-
ces por fía Aeréa os referido stenciles, 1
Queremos avusar tambem o recebimento de Daf im Latnúa. Enviamos para os
chaver im nossas ultimas publicações e esperamos confirmacao do recebimen=
to: Noticiosos n% 1 e 2, Hatzofé, e programas pprovigorios de Pre-Tzofim
Tzof im e Bonim, uma brochyra de jogos e abgo sobre movimentos juvenis,

ALIÁ :- Como ja deve ser do seu conhecimento, esta marcada para a segun-da quinzena de Dezemboo a partida do primeiro grupo Alia do Brasil, Esta-
ms providenciando os papeis necessarios e gostariamos de saber a forma
com que voces reeebem dinheiro para Alia de onde e como ele é entreguea cada organisaçao, O primeiro grupo € constituido de 20 Chaver im,

Sendo 60 0 que se nos apresenta no m omento desped imoemos
com um cordial
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