
, 880 Paulo, 22 ds Junho de 1956.
Vaadakb Hatnua 6
1 atençao Abram Banvol
BROR CHAIL

Prezaúos Chavorim:

.
EAnexo enviamos copia da carta por nos enes|viada a Aliat Hanorr, e junto com a qual segui toda a documenta0

A 2 Seria importante que o chaver 00808 86 01-rigisse a Machlaka, afim de tomar conhecimento de tais degumentos ,ajudar o que for possivel, e conseguir obter a confirmacao ámegia»ta, assim como o envio do dinheiro, cuja importancia para nos éססמ
4 Como os chaverim podem verificar,os resulta».dos estao abaixo do esperado, 2

Os quatro candidatos sao todos de S. Paulo,onde a presença da Hanhaga Artzit, e a pressao exercida por estasobre o snif, fizeram com que se chegasse a resultados mais posie
tivos.

Havia uma serie de candidatos, principalmenete em Porto Alegre, tidos como certos, tendo sido o maior empeci-lho a pressao das familias pars que os candidatos nao abendonassemo ano letivo pela metade, considerando tambem que alguns deles curesam atualmente a quarta serie ginasial.
Abreese mais possibilidades de podemos orga»nizar um grupo em Abril do proximo ano, sendo inclusive proposta

da Hanhaga Artzit, colocarese um chaver experimentado, eventual-mente um dos atuais chaverim da mesma na Hachshara, em trabalho
especial de Aliat Hanoar, «visitando snifim, interior dos estados,
etz. Gostariamos de saber a opiniao dos chaverim sobre esta pro.posta, sobre a oportunidade da data proposta acima ( Abril ) e se
ha outras propostas. 2

E,miito importante que a resposta dos chaves
rim nos seja enviada ate 168008 de Julho yma vez que pensamos em le.
var esta proposta para aprovagao da Mogtza, para que isto seja in-
cluido no plano dê shilichud para o proximo semastre.

O iton da Aliat Hanoar que nos foi enviadopelo grupo de Bror Chail, esta sendo déástribuido no movimento.
Aguardando resposta,

Aló V'Agshem

 MAURICIO Mo NHYCH
PePe Hanhaga Artzit 


