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São Paulo, 31 de maio de 1970 

às maskíruiot hasnífim 

shalem ravl 

Queremos por esta pó-los ao par das resoluções da maskirut peilá realizada 

19 de maio última, assim como um relatório da viagem de Laib Golan no Brasil 

le HACHANOT — Os chaverim Zhuvi, Aron e Quílhermo ficaram encarregados de apresentar 

até 8 do junho uma previsão financeira completa das mchanot centrais. Tara prparação 

dos tochniot ficaram encarregados os segui ntes chaverims “a questão nacional"-Tito 

“Peilut o chnat hachsbará "= Guilherme; "Veidá artait o aliá” — Aron, 

2» RIO DE JANSIRO - 261 apresentado pelo Zhuvi um relatório da situação no Rio, à base 

do que viu no torneio inter-tnuot, e à base disso so viu uma orientação geral para q 

shlichut do Tito, que deverá so iniciar a 29 de mic. Propuseran os seguintes pontos 

base para o trabalho &o Tito no Rios 

1 Concentrar todo o trabalho na Tijuca, abandonando provisórianente o lax Nordau 
2 Passar o Salgador para o Max Nordau e Tito trabalhar na Tijuca 

3- Introdução do Trabalho da Drora no Rio 

 . um ênfase especial a peulot tarbutiot= pesulot chevratiot,kabalat ahabat stoרגע -4

O fxzzam conplenentar à estrutura chinuchi do mif, 

3% LEIB GOLAN - 0 maskir mundial da tnuá esteve no Brasil, om visita que pele jeáto 

201 uuito ben sucedida. Anexanos a ordem do dia da roumião renlisada com a magkitut 

20114, Pensamos que a visita o & reunião serviram para dar ae Leib um boa idéia do 

que é a tnuá brasileira,cassim como para nós foi uma oportunidade de levarmos nonsas 

críticas e propostas sobre o trabalho da maskirut clanit e seu relacionamento com q 

Brasil, 4 creditamos que 0 encontro continental em Montevidéu na próximo semana po 

dexé traser resultado mis práticos em relação a váries pontos tocados. 

Sem mais, nos despedimos com um cordial 

Aleh V'hagshem | 
Rayuená Lovy- magkir hatnuá 

  

 


