
 

Prezados chaverimi=-

Reiniciamos' a nossa correspondência com um consideróvel -
e lamentével atrazo, A causo primordial desto interrupção deve-se
3 mudonço do cargo de mozkir. - mudanço realizodo em 3 dios apenas.
É óbvio pois que e respeitável carga de complexos problemas ¡neren=
tes so cargo fez-se sentir nosprimeiros tempos de forma especial. Oo
Queremos frizar aos estimedos chaverím que por nenhum menhum momen48
to nosso silêncio deveu-se a falta de consideração ou interêsse
póra com es observoções. e problemos apresentados por vocês; pelo
contrário, em conversas: e reuniões com.os chaverim responséveis por
vários setores bem como com chaverim que forem responsáveis pels
direção do movimento no Brasil, procuramos apreender os problemas
de forma mais fundamental.

Desejômos esclarecer que a correspondências da mozkirut
com 6 Hanhagó »bter=se-é principalmente o problemas especiais de
alió e chaluzivt, sendo que os demals problemas serdo tratodos como
até ¿gora pele Vasdat Hotnuá - embas as correspondéncios feites ne
mais omplê coordensçãos:

Ane Goldemberg:- Vossa corto de 26/12 foi bastonte impreciso.
Q assunto foi debatido na mozkirut mas.por falte

de dados pedimos sos cheyerim esclarecer mejores detalhes, si poss T=! qee
vel com os irmãos, conhecidos, etc. Costerfemos de saber algo 0010)
do que - se trota de moca direita, honesta, sem nade que possa desá=.
bona=l8. Recomendar [amos também enviar. retrato. e

Ezequiel Horowitz:= Recebemos informagóes párticulares de que éste
: chover = entigêmente mozkir do Snif Rio =" pense.

fazer alió com o família. A alió, levando em conte que sus 080088
está grávida, deverá se realizar no mois curto0 possTveda

O meshek está atualmente passando por sério crise do ponto de Vista
de acomodações —- expressão patente do nosso rápido crescimentoe
estabilidade soclals. Esta situação será aliviada no comegodeAbril,

quando 3 novos cósas ficarão prontas. No entanto, st nãohouver
possibilidades de odiar o suo eliá, envidaremos nossos melhores esfor-
gos no sentidode proporcionar as comódidades que esta família -s com

“crionçes pequenos;- necessita.Pedimos sos chavérim entrarem conté-: 



 
ler. por um biCalonáo ום 6= 900405 86 0

Aragão,Ger ias to ד 068 6 8:

Chaltehik prdi aos ו interessados «os ו
sociais de ombientação - nem sempre dos mais faceis no 1006016 8
pais '- ainda mais quando não se trata de lugores másו

m de binária Fa de lugores.

Epossível. ques situação figue sfiviada uma Vez que
|empréstimos 606006808 e aprovação para 8 6005170686 6

“novés casos - oque jó está isendo debatido nas insfências competen=

tes mes que poderá demorar afinda elguns méses. Pedimos que nos enviem:
com a maior brevidade possível umrelatório completo sôbre os 97

bienes existentes e os que eventualmente serão levantados; Recebes

más. informações indiretas e inoficiais sôbrecuma «série dé problemas
mas / poderemos discutir os cosos (prexo Frida Renkevitz, Bubyjétc.)
“ume vez que a Hanhaysdirijo-=se s nds oficialmente e apresentesas. 6
meia. amplamente possível e tômbém ecrescente sus opinido sObre coda)
um 05: 0 ; e

atada Pretendemos muitocem breve elaboror uma série de instruções

Ea no referente 3 meshek aliá —- móveis; utensflios e roupas. =
ode 6 ו Cremos: que: cristelização desta vasto expés

riência evitord-erros desnecessórios como os: que foram cometidos
ו (pee%.prepóração dos ceixotes, pacotes para parentes e

“amigos que redundaran em despêsas: não despreziveis- pira nós). 6

Pedimos também não esquecer um detalhe pequena, que cado
té Haga! 6 fotogrofios 3x4 para documentos, 0 que evitará desppesas

fluas, en9 pera Tel-Av iv afim:de fotografer-se, : 



 

 


