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: Assunto ; HANOAR
Prezados Cha verim:

Visa e presente, trater coz os cheverim q travas
lyo de Alia Henoer nos snifim. Egte tarefa, js por muitos vozes por
nos considerada, quer em discussões e sprgsentaçoss em Congressos
do Moyimento, merece por parte de todos nos, a méxima stenção e de-
dicação so trebalho.,

E . o Ma no presente momento, quendo ostamos no fim do
Chodehs Hatnus, e de fundamental 1320682018 agrupar todasas for-
qas no sentido de se sair a rua afim de conseguir a formaguo de um
aGxugo pera o Áliat iisnosr, dirigido pare o nosso kibuta Bror

. :
Naturelmente, sónentg tor=s0-a pesultados conere-

tos, quando se perceber « real קאש e cnimo no trabalho por
parte dos cha-erim dos snifim. necessario lebram que gor falte de
dedicação, maior empenho o desprendimento dos mifim, neo poude o
Movimento onvimr us grupo grande de “liat Hanoar pgre Eror “hail, às
asim, epenes 3 chavorim, sendo une do Uruguay, esteo omborcando pa-
ra 182001, 0 quo nao se procise dizor, esta muito aquenm des roals
possibilidades de trabalho do nosso Kovimento aquí no Brasil,

, Os chavérim subem, quo s primeiro bass tradi-
cional, ja foi felizmente conseguida, greçes eo trabalho desenvolvi-
dg pelo osea, quando de sua estadía aqui no Brasil em 1955,0 tem=
bem com a colaboração dos chaverim. Porem 06808 8002018 0088180,06
o presente, não mais so empembaram os anifim com o devido impulso
parg de fato se consejuir resultados positivos. Portanto o fim des-
ta e propor 808 chaverim, gegando orientação e resoluções da Ile. .
voldo Artzit e Illa. ו hrtzit, que sejam mobilizedas es princi-
pais forqes nos enifim, no sentido de serem destedados os melhores
chaverim o igualmente 08 de melor cespecidado s desenvoltura pare so
desincubirem a contento da terefa. . 2

Iremos eu Maio de 1957 realizar uma grande slia,
e para tanto procurarenos y. para Prop “hail, pera a coberturs Em
completa do nosso mifal tnusti ₪ 22668, טה grente contingente chãs
Jutzteno. Isto siguifica que afora muxakaiuisim e chativa do 7º ga-
rin, sinda dessjaremos Levar familias, acompanhantes e un gra
po de Aliat Hanour, tel qual o fez o é Garin em Cutubro de .

Deverso pois os enifim que ainda noo o fizeram,
ioו incrementar o trabalho de Alist Hanow , enviando cjr-

quieres volentes, menifostos eos 8008 Lohuvim, noste sentido, alem
de ve servirem de yrhb nas horgs de radio israolites locais,

importante também procurar menter contacto6k
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6 conp 000 0
do que foi Feito o quais ses os reais pers,לר.,0

156Tudoףיסמשמ= 1990 é urgente6
dementoatrazadogo

do o envío até a deta mardade do rela-. גני
Resta dos cheverim, despedimo-nos com o nosso cordial e chalutsia-

a
ALET VERAGSDIN

 


