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AOS CHAVERIM DA MASKIRUT HANSIF Pe ALEGRE6 
Shalom Raw 

Esta carta é lhes dirigida quando começa a vossa macahné em conjuns 

to com Curitiba e desejamos Hatslachá Rabá e que os esfotços dispendidos sejam 
compensados, 

Gostariamos em lenira-los que não precisam usar uma terminologia de= 
sesperada ,pois uma vez passada a res“onsabilidade de rosh à maskirut peilá 
6 a mesma aceitando o encargo podem ter certeza que ros virá ,por isso acha- 

mos desnecessário e tem de telegrama e urgencia do telefonema, 

NJão negamos que tenha sido facil achar alguém ,mas sempre se xmax 26-- 
solve aos problemas ,8186 de'todos nós acharmos que os chaverim Rubens ou Suli os 

tão a altura de serem roshime 

ESperamos que haja a máxima de receptividade ae Migue) e favor avisaxem 
aos cutiribanos que êle levará es m-smo de volta » \ 

Gostar“iames também tornar claro que o endereçó da Hanhagá pe” na Ale 
Eduardo Prado 500 e favor não incomodarem outros endereçose 

MACHON q- 

Soubemos pelo Isaias que o Paulo por motivos aímda nos desconhecido anão 
respondeu às cartas , não está interessado em ir ao Machon. Queremos pedir aos - 
chaverim de maneira alguma encerrarem o assunto e pressionarem o Paulo e most ra-bo 
a importancia da resolução tánta da Hanhagá bem como para que a schichvé não ini= 
cie com "es volta atrás", 

  
Porto Alegre deve mandar alguém para que haja condições de trabalho em 

1969. Além de considerarmes e Paulo um Ótimo candidato, Queremos reafirmar que & 
ida ao “achon de maneira alcuma está encerrada e que tão logo xx chegue a carta 
do Paulo tomaremos as providências para remover os obstáculos. 

Gostaríamos ouvir as opiniões dos chaverima respeito da necessidade de en 
viar-se um chaver ao Machon e quem Porto Alegre poderia indicar cemo reservas 

MACHANE CENTRAL t= 

Entraremos em entendimentos dem alguma dbachurot disponfveks pa 
ra que uma delas viaje a P.Alegre para trazer 0% 

Gostaríamos também saber quanto a situação do va. 

KINUS t- 
os delegados devem ser eleitos em Asscifá Kládit .0 relatório tem que set 

aprovado em timux leitura na Asseifá, 
por ora só ; nes Qu cordial, 

 


