São Paulo, 4 de sotombro de 1951,
su/2
Ao chavor

1881 21%

Porto
3uelia h
Alegre
Prezado chaver:
2800002004 88 suas tartas, nen quals voe6 nos relata a situação do snif,

além de relatórios vezbais-dos chevorim Johlson o-Bartach.
quelas, gostariamos de tratar dos soguintos assuntos:

Fm base destes d da-

: você hos fala em nearim e ovdim; nad se ofetuou a divisão em
ginco shchavot em Porto-Álogre, ainda? So não, porque? Quais são os programas
dados e para quando negossitam dos programas permenentes? Regoboram (o aplicaran)
O programa do grupo alef qué lhes enviamos?
a esto respeito, sim?

nos um relatório mais detalusdo

Chalutziutt ey reunigo de Hemhesa aprovemos og pheilonim do Porto Alegro, aposar ds alrumas duvidas,, no tocante a uma dou duas bachurot. Padiriamos
que-nos pusesse ao per do que nas situação familiar, pessoal, 0tc.y Ste.
Quiro assunto qua nos proocupyu nesta reuniao foi o prbblanma dos cnavexim Nhuch, Vainer, Moises, Starosta o Oscar, os quais, segundo fomos informados,
dosájarienformex um "Saitug", larger estudosy, protissionslizar Ba; utes Como
este cáso

3 de tudos ira Sinvidada achamos necessario que a última palavra a respei-

to seja da Hammnagó, en conirto com seu sheliach 01 dutos de 19. podoz=

mos dar quaisquer justrugóes a Yespoito é necessário que vogé. nos escreva detas

lhadamenta a -rospeito, particularmeyto sobre o seguintes
a) caso Starosta — situação pessoal dele; femiliar; Yopereussio na ci
₪6 une
possivel ratirado dos estudis; atte.
b) situação pessoal dog outros. cChavarim, sua protissionalização 0 momente,
familia, 6lt»..

e) necessidade particular ou não do ofotua-loBE oras

.

De qualquaz modo, pedimo-lhs que não aja sem nos ouvir a respeito.

Proselítismo:

já sabiamos da dificuldade de proselitismo em Porto A=

legro, nas shchavoi maiores.

Gostariacos de conheçer maiores pástalhes;; lenbre-

so de que a unica 00188 que pode sustentar o movimento hoje, é una camado. dirigon
cial madura. Cualquer trabalho com boiin e solelim será ilusório se  ספcontar

esm uma base madrighútica porrespondorto, assim qomo não teremos perspeciiva algu

ma de futuro, se não soubezmes mantor s]eméntos velhos em propenção indispensavel.
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Eleições:

enviaromos no snif

realizam-se eleições municipais em Rio Grando Bo Sul;

instruções a respeito.

Progure entrar em contacto com O

2,3.8., o transforme a nossa participação na caripanha eleitoral em fator eQuéacionsl, como em São Paulo ja o fiztmos com Gxitos Escreva-nos a respoi
to.

Sou trabalho:
fomos informmdos, e já o previanios tanbém, de. que
o 48% trabalho tem caracteristicas assar diferentes do último sheliach 105te snif, À.o., 0 echavor Jacozinho; mozos movimentadig$0p Você con cortoza tom
múnos a  ישרהde mótor de Bnif do que 0 007% Jaco, o que faz com quo
587₪ 8
RAS tompo ato que ós chaverim se hoabituen: aos métodos. de
trabalho do £ovo sheiiach.
'imbora.iato soja natural, gostariamos de o0bsór=
var, no entanto, de que seria vantajoso, ₪00 0 sata de ” prestigio shliehutico! você participar mais dirttamonto da atividade, metex-80 mais 00 os
chavorim, adentro dos axoblemas qua surgem's esperar menós qua venham pres
ra-io, afim de que nO prazo limitado quo Lomos; o sua shlichut soja coroada
de óxito.. Será ngcossario conquistar depressa 600118008 408 60876210 q“
muitas 78298 as formar se fazem ndcessdvias pura welhorrevelar o contoudos
Quanto às sugestões; eu datas, das visitas ao Interior e AÁrguitina, de pleno agordo; quanto ao termino da shlichut; 8 ha figo, embora es
teja corto de que são sora antes do mês de outebros
Sem mais por ora, vspoxando em prevo notícias, suas, envianç-lns

nosso cimprimento chalutziano
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