Nº 188
Chaver Sidnei Il. Ralzmannrto Avenue
2
Michigan
Estimado chaver Raizmannt
tempo,
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Era nossa intenção escrever-lne ha muito

norem por motivos diversos não o noudemos fazer,

ES
Achamos que estará interessado em nossas
atividades e Situaçao do nosso movimentos, ja que o lembramos
com
satisfaçao, mormente pelo auxílio e impulso que nos deu por oca=

5180 da sua visita antes de viajar pára os Estados Unidos,

Em janeiro passado participamos ainda da

Mosnava de Argentina e pera a qual viajaram 192 dos nossos
chaves
rim, 14. de Porto Alegre e,5 de Curitiba.
O ambiente encontrado
em Buenos Alres 'e o seminario especial que tiveram,
influiram mui
to sobre o nosso movimento, de modo que com a sua volta
e a reali
zaçao da la, Moatza em Porto Alegre, podemos constatar
& concreti
28080 de um antigo anelos a creaçao de um Bureay Central
para o
Brasil com sede atualmente em Porto Alegre,
Apos isto O nosso mo
vimento teve grande incremento, funcionando atualmente
com 10 va
tzot com mais de 200: jovens,
Ademais, estamos editando uma serie
de vublicações que lhe remetemos junto com outro
material pelo core
reio simples.
:

É
Nossas dificuldades maia es decorrem
da fal
ta de 8067181 1880102160 que nossa servir
inos em nosso labor educativos

Nesse sentido apelamos para o nrezado Amigo afim
0
1 de cue nos
envie a maior68 possível de material
ideologico, o que nos
sera de inestimavel auxílio e suvrira em pequen
a narte o seu afasta
mento.do nosso movime
nto no Brasil,

Es

Desejamos também que nos esereva.

nosso movimento nos Estados Unidos,

sôbre o

Como Luncionam os Habonim,

como organizam as Moshavot, etc, ete.
Pretenderios ademais, realizar
a nossa primeira Moshava no Interior do
Rio Grande do Sul
Esperas»
mos que nela varticipem Companheiros de
todo o Brasil, alem Ge dele
gedos especials da Argentina.
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Nas proximas cartas lhe enviaremos
maiores
88091695 800286 as nossas atividades,

Aguardando a sua contestação, Tirm
amo=no3
com os votos de felicidades pessoais
pare si e sua estimada espô
e desvedimo-nos com o mais cordial
2-4
2

FRAINTCHAFT

%

סרד הגוה ו

Mazkir land

