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São Paulo, 2 de julho de 1958.

A
Hanhagá 813064

Tol Aviv

Assuntos Kinus da Juventude

Chaverim Shalom

No último kinus resolvemos o envio de um chaver para o Kinus
Mundial da Juventude Judsico, Vimos nesse kirus além de uma possibi-
lidade do movimento entrar em contacto com a juventude judaica em
geral, também possibilitar um contacto, mais dixeto do movimento com
Israel e com suas instancias rundiais, seus mifalim, especialmente,
porque pensavamos mandar chaverim que entram agora na dirigencia nas
cional do movimentos

Desde o inicio a dificuliado que encontramos foi a financeira.Depois de nos dirigirmos à Sochrut, onde fomos informados de que se”
receberiamos a metades da passagem, dirigimo-aos à instancias locais
e Hanhaçá Elioná, Da segunda não recobemos nada concreto afora a prOm=
posta de mandarmos o delegado. Devido sobretudo a insistencia é tra=
balho do movimento, pois por parto do enviado da Machleket Hanoar
aqúi não houve trabalho, conssguiu'o m financiamento por parte da Fe-
deração das Sociedades Israelítas de S.Paulo de parte das passagens,
tendo o movimento pago es Cf 15.000,00 restantes. Do Brasil viajam
3 delegados, e talvez mais um, e não viajam mais, não por má distri-
buição de delegados, mas devido a questoes financeiras e à pouca di-vulgeção feita pela Sochnut do Kimus aquis -

O movimento está mandando o chaver David Roizman, que embarca=
ré no próximo dia 4, devendo chegar aí no dia 25 2810 26060001.
O referido chaver é chaver da chativá do 8º garin em trabalhos em Se
Paulo, sendo um dos chaverim do grupo da nova Hanbagá Artzit a ser
eleita na próxima Moatzã.

Porisso achamos conveniente a sua ida, tanto para um contáto
mais direto com a Hear Kanhazé Elioná, como com Erez, nosso futuro
mifal,

Representa a ida do chayer um grande esforgo para o movimento
tanto pela retirada do trabalho em pleno mês de férias que é julho
de um dos chaverim centrais de SPaulo, centralizador do snif VilaMariana, e ainda porque "fará 816 parte da nova Hanhagá ER Mrtzit e
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estará fora nos primeiros méses dele, que são mêses dificeis. Crêmos
todavia que essa ida será produtiva.

Pedimos ajuda dos chaverim nas seguintes coisas:
la.) A Sochnutx aqui não tendo dinheiro para pagar a passagem

de voláta, preferiu perder o desconto na passagem de ida e volta e
mandar os delegados só com a passagem de ida, que é comprada com di-
nheiro local, Pedimos desde já que os chaverim trabalhem para que não
haja problemas com a volta, pois nossos planos são dele embarcar daí e
a ix no máximo, à 1º de Setembro. :

2a.) Despendeu o movimento com a ¿da do chaver 1 ($ 19. 600,00
“ma assim distribuidos:

Passagem -— Cf 15.000,00 —- Documentos e vistos — G& 2.000,00 —
Gastos do chaver - 53504

Novamente insistimos na ajuda por parte da Hanhagá Elioná, vi-
sando cobrir esses gastos.

 

Sem mais por ora,

Cópias : Vaadat Hatnug
Abram Hatzamri

]chud WManocar Machalutei 


