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São Paulo, 8 de agósto de 1958.

ג
Netzigut Drom Americait
Buenos Aires

 Chaver Avnin

Temos a satisfação de comunicar=lhe que a nossa tnuá indi-

cou na IV Moatz6 Artzit realizada nos dias 4 6 5 do corrente a chaverá

Janete Grunevald como shlichá para o movimento urugueio.

Nesta oportunidade, esteve presente à todas as discussões o

chaver Jayme Radman, maskir do movimento uruguaios

A chaverá Janote Grunevald substituirá a chaverá Lily Elne-

cavé em seu trabalho ató 0 fim do ano, isto 6, num periodo de 6 mêses de tra-

balho,
Ela segúirá no dia 14 deste mês como o navio

O preço de sua pesságem monta a quantia de G& 3.783,00

( três mil e setecentos e oitenta e três cruzeiros ), Além da passagem, a re=

ferida chaverá teve gentos de papéis, passaportes; éxames médicos, gastos de

viagem, etc. que somam o valor de (4%0 ) %268 11 e oitocentos e cin-

quenta cruzeiros ), quantia esta que pedimos devolução imediata, em cruzei-

ros.
Esperando uma resposta e considerações sôbre nossa orienta=

ção, despedimo-nos com o nosso chalutziano

Alei V'hagshem

P./Hanhagã Artzit
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A
Netzigut Drom Americait

B, Aires

Chaver Avnin Shalom !

Confirmando o telegrama, queremos informa-lo que o cha-
-ver Jony Iurguel ostará pronto para viajar para o Chile no proxi-
=mo dia 11 ( e não como esta no telegrama,10, por engano).

Resolvidos seus problemas pessoais, so agora o dito cha-
-ver podo viajar.

Predimos que nos transfira imediatamente, pola Exprinter
em nome de Herman Weksler, os 166 dólares correspondentes a passa-
-gem S.Paulo- Santiago, via B. Aires, ou a guantia correspondente

em cruseiros, sendo que cada 110 cruzeiros é um dolar; e mais

Cr$ 2.000,00 que gastamos em passaporte e vistos e 1.800 crugeúros

de telegrama e despesas do chaver e dinheiro que ele leva consigo.

Pedimos imediatamente porque nao queremos atrarar a ida

do chaver e nao temos esse dinheiro.
Em B. Aires então , esperamos «ue seja combinado com o

chaver as questões de trabalho no Chile. Ele vai por um periodo

do 6 meses, 2 2
Quanto 8 0387824 1114 , quec termina sou trabalho agora

emjulho, so poderemos, apezar de nossos esforços, substitui-la
8205 nossa moatsa artzit, nos primoiros dias de agosto.

Sem mais, por ora,

Alei V engshem

ad 5

/ H./Artzit )

Ni Tan»

]chud Manocar-hkhachalutei  


