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Prezados chaverim: >

Antes de mais nada desojámoenos congratular. com
,
2
os ¡chavorim-pelo reinicio do trabalnó da 788089 0008.
“be O ultimo tenpo:

Trataremos abaixo. alguns-asauntos pendentes duran-

1) Gontato: Bror. Ghail - Movimento: - É absolutarente
impossível continuarmos Com a situaçao de una ignorancia corplete do
que: so passa. no meshek, Desde a Voida nao rócabomos nenhum Inforrie,

ms tor do moshek é naturalmente 80888 forms + nos impossival colocar o
movimento é o Lshuv brasileiro a por do dossavolvimento do Kibutas

Querenios

lombrar aós chsvorim de que a quase totali-

dade da Imprensa judaics brasileira e simpatica ao nosso movimento 6
quase todos eles tem manifestado O desejo de publicar material sobra 6

meshek;, Se. déeseñamos, que. Bror chaíl 8818 vigto pelo Ishuv brasileiro

como o seu Kibutz, ha a necensiqade de Lambom levar isto em conside-

x
raçao» Anexo estamos enviando a lista dos jornais 808 quais poderao

gor enviados artigos e fotografias sobre. o moshek,

;Shlichut - Segue anexo uma carta sobre shliçhut para

a Hachshará e Trua, 5 qual podimos especial atenção por parte de vocês

4

principalmente no 12 ponto:
-NOVOMDIO »

- A chegada do Shleseh para: e Hachshara em

Alta de Acorpenhantos: quanto à este assunto mM -

devemos dizer que esbaexistindo: uma

confunsso completa

2 quel preeisanmos esclarecer o mais urgentemente possivel;

HA) $ verdade que tivemos algumas expárieñcias más
5090801088, 1870 nao significa de que 8618016 08 6180%6 tenhamos. que
recusar a alia de qualquer acompanhante.

Bj A formula proposta: pels maskirut de Bror Chal]
y
018286 2118 =
afim: de que enviemos: os acompenhantes por intermedio do
segue

- 2
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É

sem ighur do méshek, 6 Incogitávol, pois, 6  ילעAlia! de Sochnut neo paga a pessegom desses moamadin.
E
coAd sendo deveremossaber claramente us consigóss

de envío de-scompanhantes pare 0 meshok, pare qué nao hajam mais

contrátompos nesse assunto.
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pan 0 9993808 raceber 1 completas 6 abta=

¡Ihades «sobre ל

E

Aliat Hanogr: De nossa parto-es tamos plane jando rati“nar um cheer central, parso- trabe1ho. de slist Hanos$ exclusl vamente.
Ouránte” o periodo de. elguns: meses. Se existem propostas de vir um

e

3hitach: do méshok pera este trabalho, precisamos chaverim nos os =
erayer, afim de que: possamos planificar a nossa

peula nosso sentido.

“ Emcorel:sóbre shiichut, dosejariamos que os-chaverim fom se

¿sem nos pondo a par, das cógitages, visto sermos sempra os ultimos

a ter connecirento das propostad.
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= 2 pronosta do ervio de estencies & muito

bos. 2 temos as possioiligedes de imprimir aqui, O problóme elo nosso
mimoografo que $ Rex Rotary e nao sabemos se voces oncontrarao esta

marés de estencis em Eretz; Caso não existar ni, podenos- lhes enviar

com o MIkEL Yadlim quando de sua volta para Efotz,.

ua

Snltehut Mik1t Yodiir: Estemos ajugendo e contralizendo

 חסgránde. parte. o Erabdalho da Shachane A Hangta Artzit teve una rous

niag- êm conjunto com 6 chavor Miki; na qual foram spresontados nelatorios da -Moatze- Rltonh do Novimento na America do Sul e onde: Toram
“leyantaños alguns Problemas a sorem vistos nas 1097000188 0 movimen=
to em-Erdtz;
enalutziano,

Augurando um contato constente dospedimo-nos com o nosso
y
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