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Chefes Mário; Zício, Hermenn»

metéra escrevo bom as motícias necosaávisas Se
ay , ו 2 : E     8מ(וודה.

  

2 nep talas .| ד e diaz a 19to porgud o pessõel
va 988787 3 270, 0ת"7| 8 20188 680808 entregue "as baratas” e tive a

preocupação" de deixar novamente as coisab nos 01208, 002000082 2602180 da Magkirut e
Chativé,etc. Por outro lado, só hoje tive uma conversa meis longa com o Jeyme e com
binamos o que faltavas O resultado de tudo 6 o que segue, Peço desculpas por estar
0com pressa e pelo fato de o fazer a máquina, Não tenho nenhuma caneta ao
meu lado.

EntradasemHachshará - Benjemin - chegou ontem da Bahia e bátemos um papo, Diz ele
não ter problemas quanto a sua entrada dia 15 de Marços

AS A Mina - Comecou novamente a estudar, mais de inicio se pron-tificou a thabalhar peld ¿nif e n8o quer deixar o grupo. Combinamos para depois umaconversa mais longa.Creio ser meio impossivel a ida dela agora,
O.. Fernando e Sonia - Tive a 'desagradavel surpresa de saber do
3 endo que tinha se matriculado no 5º ano cientifico e consequentemente começaria

a se preparar para fazer o vestibular, Disse O que isto significava e apesar dele garantir que após terminar o CPOR, iria para Haghghará, o assunto dele será visto napróxima reunião da Chativá e espero com a cautela devida resolver setisfatoriemente
O assunto. Quanto a mim, -a cousa nãs estão muito bóas no exército, já que meu pai
tem de assinar a requisição e eu não seda vejo o que fazer no momentos. Espero entr
tanto resolver de qualquer maneira a questão e até o fim do mês estar finalmente nº
Hachshará, Tomei um pouco a frente desta Chativá depois que cheguei junto ao Jayme,
pelos motivos que expus acima e porque a turma da Chativé não vão muito com o Newton
e Br não quererem tratar destes assuntos com eles, Espero entretanto que neste perio-do o Newton se entrose com a turma mais velha, como fez muito bem com as schichavót
menores no periodo passados

Aliá de Jayme-Presente Bror-Hail - Creio não existir mais nenhum problema quento'a
Aliá do Jayme. S$ vai trebalher até o dia 10, ejá está cuidando dos passaportes, embalagem de moveis,etc. Conversei sério com o sr,Kurt sóbre o presente que o ishuv do Recife, deveria dar a Bror-Hail no dia em queJayme fizesse Aliá, como primeiro chaver'do nosso Movimento no Recife, Não pode ser

UsmDresente' como o Nafãali falou(800.000,00), mais a metade disto, já que sem pensa
MPsriar 10,000 entre 40 judeus da cidade, Para a ida de Jevme deveremos fazer un
"rash" e se sobrar dinheiro da canpanha, mandaremos úma passagem para um BeBs che-
liach de Bror-Hail ou chaver da Hanhagá vir até aqui, como também fundariemos um Co-mité de Amigos de Bror-Hail, para no próximo ano, quendo fizessemos Alió para Ere
o Ishuv dar um presente muito maior, Comuniquem isto ao Nafetali e fadiga o que se
precisa no valor de 400.000. Comunicerei depois como correrá a Campanha,
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Shlichim - Estamos resolvendo problemas de acomodaçogs, como empregos para ambos
Ginásio o que livraria a Guisbarut Artzi dê mais estas despesas. Depoi

escrevo sôbre isto tembém. Creio que não tem problema resolver o assunto, |

Vinho - Digem ao Ioche que está tudo OK aqui, conforme combinados Assim que o vinhochegar retiraremos o mesmo e iniciaremos imediatamente a venda. Espero que 1
já tenha embarcado o nosso pedidos,

Bahia - O Benjamin-como disse acima voltou dê Bahia e reafirmou que existe cempo pa=]
ra 8 fundação de um Snif em Salvador, Por outro lado acabe de voltar de 1áo David sheliach do Hashomer que fôra tentar novamente fundar um Ken. Parece que errou novamente ao tentar formar a base do grupo mais velho. O Benjamin é muito bem /visto em Salgador'e propunha ele descer em meu lúbar quando for para Hachshará e itroduzir o Shlomó. Me contou ainda o Benjamin qua o Ioche não foi muito bem vistoquando lá esteve. Creio que vocês compreendem. Para uma cidade destas é necessárioum tipo todo especial,0 Schlomó deve procurar em Salvador ao ciiegar um ranaz de noSelmo Salponsky que mora na rua Recife, 30-apt 1 - Jardim Bresil, que 16 20148

mente falado pelo Jayme Averbuch quando aqui esteve e se encarregou de chamar o reto da juventude para discutir'a formação do Snif, Soube por outro lado que a Sara
Pagternak ainde está na Bahia, porém doente, de formas que o Shlomé devers parartalmente numa pensão pelo menos no inicio do seu trabalho,
etada À dr vire '4 ral



Acêrto de contas - Hermann: o Jayme disse que está tudo OK; Você deve incluir os«Bastos que tive(1,800) na viagem de ida, Devo te mandar sepa-,radamente ainda esta semana a diferença da passagem, : a 3
Jornal - A partir de amanhã Vou começar a angariar anúncios, já respeitendo o decidido' em Kinus. No fim da Semena os envia(número de Yom Atzmaut)

    

Kipus - Tive oportunidade de relatar para o pessoal minhas imprésso8s do Kinuse da Chativá e creio que o pessoal as recebeu muito bem,
Neustat - Querc que mostrem este trecho ao Neustat, S8o minhas desculpas por nãote? ido jantar na Sexta-feira na casa dele, O Herman pode “explicar acousa melhor. N3o houve realmente tempo. Todo o pessoal vai esperá-lo no portodia 17 e vai ter oportunidade conhecer o nosso Snif,

  

 

Lul - Tembém conversei com o Kurt a respeito. Entretanto o caso do trator que sedeverá dar é o assunto primeiro e não pode-se misturar as duas coisas,Barracas - Achava interessante desde já se começar a ver a compra das barracaspara o Snif, O 21010 6806 0 par do assunto.

Creio que é só, Com 8 chegada dos s$hlichtiim e começo nor=

 

mal dos trabalhos esperamos ótimos resultados para o Snif. Eu por minha 20esperó estar 0 ₪818 6 Póssivel aí, e por enquanto vou entrar direito no Tra-balho. Depc iso

 

Desculpem a pressa e escrevam se necessário, Mende 0Nafatali escrever sôbre o pres e o,loche sôbre o vinho,
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