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São Paulo,;2 de Maio de 1959.

A Hanhagó6
Mazkixut Olamit do Ichud Habonim

Prezados chaverim, |shalom 4

ASSUNTOS Guizbarut
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Enviamos a voces várias cartas detalhando nossa si-
tuação financeira,serão que não resebemos observações a respeitos

Temos em mãos,as seguintes cartas chegadas nas últimas
semanas;

a+cópia de carta enviada à David Brujis,datada de 14
a ela foram anexadas duas certas assinadas lo cha-
ver Taamir,e datedas respectivamente de 13/ 59 e
24/2/59.

b.ecerta enviada à Hanhagê Arteit datada de 5/4/59.

Evidentemente,houve engeno no envio da correspondencia,
pois queremos assinalar os seuintes fatoss

asNa carta 70000108 קסעתאש 6 085885 60
"Lefi hamichtey hamtzuraí basé al inianin taktziviim...".Nño velo
nenhuma carta snexa,o como consequencia ficamos entendendo apenas
a metade, Aguardamos portanto,o3 anexos que se extraviaram. Talvez
o chaver Xeriv possa nos prestar esclarecimentos seguros,antos meg=
mo ds obter a resposia que pedimos de voces,

DeTTamoce

Apesar de tudo,onibpra não conhoçamos ainda os detalhes,
ficamos satisfektíssimos em saber que o osforco ompénhado pola Maze
kirut Olamit não foi em vão, Estamos pensando sirisamente na aqui-
sição de um moadon 0 que não é fácil,diga-se de Passagem» cuja GM
trada poderá ser dada com este haltzavá da Mankizut 01301%8 0 res-
tanto através de una campanha ou empreendimentos financeiros des.
tinados inteiramente para esse fim,

Ror outro lado, informamos a voces que não recobemnos énem receberonos o Taktaiy Hatruá às Sochnut dos mesos Janeiro,Peyo=
reiro e liarçosque está nos fazendo passar por situações delicadige
simas, Não cotamos tendo outras entradas,e novamente nosso deficit
002008 a aumentar,Portantosgostariemos de saber em quanto orga otalktziy à tnuá (diroto),citado na carta de 5/43 “Zê,michuta lahalke
tzavá haleshixá latnuá",

nos orientando e respondendo,
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