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Cuaverim Shalom

8066090085 as: enriñg no 3271/2, das quais 59006 ה
-Taksivim Hasbehmut- Enviamos nos enaverim ha algum tempo; cartá compléra sobrenossa situação financeira. Aconselnáram os chaverim enviar O: mosmo material,,aBochnut, o que for feito..A base do 818 00 9 8 possivel responder-as atuais 96+ וגז -tas. Em resumo temos somente s acrescentar; 8d> Medrichim- 0 Atual taksiv de Cr$5000,00 por madricn, e bom, c não, & eonveHiente,'na-nossa opinião pedir por este lado, Reesbemos por 10 madriehim; com10 em militancia integral. Em roela?so- 208 oútros movimentos:-€- uma Situação boa.2- Moadonim= Ama tzay que: as chaverim ja conhectm-de cartas anteriores, modi=ficou-se parápior, Estámos en vias dea lugar em Recife um moadon, pela necossida-de: de demolição da escola que ate agora usamos; para é qual “pasaremos Cró 5.000,00idem em Belo oxizonte, onde pagarómos crê-5.500,00. Isto aumentou os gastos nacionãis em Moadonim "para Cri D5+500,00,: sem levar em considéracao uma sede ná zonasud do Rio. de Jansiro, que poderá nos sair em Cro 10,000,00 mensais, e quo Has 8Sontes circunstancias nos- é impossivel, gpezar de necessarias.
q Taksiv- Nosso taksivída SociMut, e praticamonte noje, 4 unica entrada que:conta a Hanhaga pará sua movimentação, isto e todas aspeulot centrais, publicasmaeúlakot, etc. dua nocessinade dé aumento é clara. Não: tomos mais o que geras cartas anteriores. Se for mais1 aos chaverim conseguirem no proprio taksiyo aumento, facilitará tambom Provavedmonte o problema.de moadonim, ja que perdamosde certa mareira a esperança de conseguir um taksiy especial para os mesmos, Rece-¿9098 por semestro, Cr$ 135.000,00.
4- Peulot especiais,- 18718008 pedido para à peulã de Julho, shlicnuiot especieais, é seminario merkasi- Não recsbomós resposta. 18 8 proposta de um seminario enNovembro, como foi realizado » ano passado, financiado como foi-pela venda. do li-vro de Bror Chail, Lsto ano 816 poderá ser realizado somente com algúm taksiv os-pecial. 2
5- Egenshara- Estamos tentando Conseguir por intermedio do Vaad Leman Haechshará, 6 de Yehuda Xadmon, um aumento do taksiv chaver para a Hachshará, basesdos hoaumento quase absurdo dos preços da Brasil, Isto sera feito, poremp atrnvez do prO=prio Vaade

Isto é tudo que podemos dizer a maiss Confessamos aos Chaverim, que somos a0ja,um pouco pessimistas, em relaçao ap que se pode conseguir; 8 nos preóeupa 00 , 50=da estã situação, em particular 2610 problema dos Mot donim, 4016 Lem nos acarvretadorito trabalho e correria 08 50118É uma situaçao nova; do corta forma,criada, por-uma nova lei de inquilinato, o que duplicou nossos pastos ds uma horavara outras
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