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Prezados Chaverim 3

Dando pax reiniéio é nossa correspondencia regular, venho, por meio
desta, tratar com os choverim dos seguintes assuntos 4

A) ALIAT HANOAR, FAMILIAS JOVENS , BILTI=TNUATIM E PAIS «
Afim de que possamos agir uniformente, voc"es e nós, no que se refere
a este assunto, pedimos-lhes que nos enviem , com a méxima urg”enciay
uma lista e relótório completo sobre o que existe nestes terrenos + :3
que está sendo feito e o que está sendo planejado - neste particular = |
por vocés » A“base do material que foc“es nos enviarem poderemos estu-
dar o assunto com seriedade e escrever=lhes nosso ponto de vista «
Infelizmente o único material que possuimos a respeito É a carta de
vocês de 4 de junho de 1955, a qual, evidentemente, jé não é mais atua

Julgo desnecessário insistir nisto, mas a experi”enica nos ensinou que
é indispensavel uma ótima coordenação entre nós para evitar situações
desgradaveis e fracassos, motivo pelo qual aguardamos as informações
pedidas »

B) JAIME. AVERSUCH
Não sabemos em que situação está este chaver . Pedimos informe atual .

C) COMITE AMIGOS DE BROR CHAIL
O contato com este comité continuará , naturalmente, diretomente a carge
da maskirut do meshek ,

+
D) ASSUNTOS FINANCEIROS

O chever lochanan, que foi até agora o reponsavel pela ajude financeira
é tnua”- e que continua como o principal ativista neste setor = escreve-
ré, dentro de poucos dios, uma carta relatando a situação existente .

E) Em vista ao fato de que os nossos arquivos estão em reorganização,
é-mos muito dificil e demorado organizar a lista de assuntos em suspenso
entre nos, cartas que exigem resposta, etc. Afim de evitor perda de tem-
po desnecessário, peço-lhes que mandem-nos uma carta abordando tudo o
que pise וו ARO atendidosו .

Urna / pu

Sem mais, aguerdendo correspondencia em breve, seudamo=los com o nosso
Alei Ve'Hagshem 


