
JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA
יצולחהרעונהךוחיא
התגאאגסהאזלו-תיצראהגהנה

CAIXA POSTAL 1601
SÃO PAULO-BRASIL

 

«Paulo 6/4/57

CIRCULAR AOS SHLICS IM
Chaverim, sha

ápos este primeiro mes de trabalho, e a reunido da E,4, cuja
ata acompanha esta, queremos relatar , alguns aspecdos e probia-
mas de nosso trabalho em comum,

Iniciamos o trabalho em princípios de março, encontrando todos
os snifim, as dificuldades iniciais, no reore zar e reestruturar os
kenim, apos o longo periodo das atividudes cent ais.
O S.“aulo, donde melhor podemos analizar este trabalho, foram estas

dificuldades até certa medida, ultrapassadas. O snif reorsanizou-se,
os chuguim passarem a trabalhar, e algumas melhorar no comparecimento
e nas atividades, se nota. Tem O sulf, porem, alguns problemas que
verá nesi.s proximos meses que resolver,» A situação de sua shichvã
de maapilim, ainda instavel, a miiitancia dos madrichim, airda aquem
ãoAaa graves de 02060 1128206128, 25%8 O snif atual
mente prepar o um terceiro seider externo juntaments com Pisnsiras
e Fartião, no qual lange-se com relacivo entusiasmo, Foi Teita uga boa
distribuição de tr.balho, por 20049 na Cidades, é encarregados das
m-cmas, Os madricnim que chegaram já entraram no trabalho em postass
chaves, de responsabilidade. A situação, ex resumo, tendo a melhorar
consideravsimente, importante lembrar, que Com & Chegada cos madrichim
conzsoentrea-se agora em 5,2. um otimo g¿rupo de trabalho.
am Vila “arima, mostra-se acertada a nossa cecisão no £imus, de desis
nar um sheliach especial para este trabalho, Hugo está Concentrado exe
clusivamento neste ken, e apezar das dificuldades inerentes desie tipo
de trabalho, mostra O mesmo alguns resultados pratioos e alem de tudo

O o que é mais importante, pe-spsotivas, Zeltser atualmente o está aju-
dando. :

Mio 510 de Janeiro, iniciowse 0 trabalho na Zona Sul, e 31662024,0
podemos falar ainda sobre Os memos. ento O snif falta de forças de
trabalho, em parte agôra resolvidas com à Chegada dO Levy e “agro. Chai
tosik יי confacme resolvemos, até inicios 600 6.,₪410א 8
no sni . E

Em ¿orto Alegre, o reinicio de trabalho foi dificil. 0 atrazo da ida
ão Chulinno, o longo periodo em qué o snif esteve parado( erro que cons
tantenente insistimos em cometer) e ¿ráncipalmente a Rag 101061 1011-
ds daqueles masilím que formariam neste periodo 0 seu nue central
e mais militame , ocasionou um aouñulo de traba.no, ₪5
gerais no r.atar do trabalho educativo, atividades do Ken, ste, São
biamos é falamos sobre isto no Linus, que em Forto Alegre, neste perio.
do deveria se dar a resolução final às sua shohva de maapilim, e das
dificuldades gerais que isto causaria ao ken, Sobre este trabalho,
pouco ainda pode-se dizer, Esperam os shlichâm que la trabalham, que |
com a reorganiz XomX coral, à chegaia de mais uma forga de traba-
- Raqu éh PRPFrandentro Avara de.
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im Recife, iniciou bem o trabalho a Cicllia. ¿ificil como previamos paraum shelisoh somente, está conseguindo porem, suprir O trabalho necessariEstão mudando de sede, e tentanio 0 ;roselitismo nas salhavot menores.=isgutiuos o assunto do segundo sheliach para Necifé na ultima reuniãoda E, Ã., sendo do momento impossivel desgiocar alguem dos cañiyos de tra-balho já estabelecidos,
im Belo Horizonte, ajós todas as discussões que tívemos sobre O mesmo20 “mus, 1410100 0 701865 seu trabalho, começando praticamente do nada,Sem moadon, sem possibilidades financeiras para consegul-10, Com OS Chãsnichim complstamen la descrentes, Foi no masmo introduzido ¿elo ChenfeleO: 18 passou 5 dias. Newton em pouco pode ajudar pelo tempo que lhe 0-ocupa o 92820190. ipezar disto, conseguiu Já o doises reunir numero conesideravei de chanichim, e,0x que parees confirmar nossa resolução decontinuar tradalhando em Bsiorizonte, abriu almas perspectivas paraO ken. 2504008 1ה918%61060 para que Ben ¿vi para 14 se dirija, afín der.orsenizar o partido, uma vez que com isto pocerá 8 faoliltar a sede58210 2825426 alguns días de abril, en glas vara tentar ajudar no peblema finanosiro, “everemos aínda neste periodo, «char 810438 ₪01paraגג0 0 problema 00 moadon, e inclusive y de reforçar a 8211000166com mata uma shiichá. -
Curitiba, 101 o mif que mais rapidamente reiniciou o tr-balho, com qerescimento co anif, torna-se imedista a solução para O moadon. Estãotentando com o “artião v as pioneiras. Y saif esta tendo pela primeiraVez atividades de “semana completa”, aulas de ivrit com bom comparec:-mento, € intensa preparação para 08 01
0 0 em intensa preparação ¿aa a Sblichut 0310621828e a proxins aliáã.

O

atrazo dos chaverim na entrada a dachshará causaram algunsproblencs de passagem de meshek, intraram neste nes , Chico, loohi, ¿brad9 Sara Cã., Chenfelã e Nena, Neison deverá entrar Por estes dias. xQuantoa Sosinha, nad ce sabe dinda de ,A. uma data definitiva. Julia Voss queשהם 1676218 entrar agofa, continua no exterior, Nafteli, sheliszch de“or Chail para a dachshrá, deverá onegar ao Brasil no dia 19 deste, emtempo -Ois, Dara a passagem de meshek, Junto virá, como sabem, llana, para trabalhos às Aiat ,anoar,
à Ranacá artziv, atualmente concentrada nó trababo de 11000614na, “116, 4 meonlaká de Chinuen, já agora em Tase mais intensa de traba.לo Itonut, ultimando o proximo numero de Jornal Lror, e outraspublicações,
Mm Fesumo, podemos constatar, um inicio satisfaiorio de trabal bé, apezardos problemss existentes, problemas entes que contavaros enfrentar, Sieversos as S , SãO áinda, pelo cuco tempo de trabalho, difíceis deserem izados . ASsim, por exemplo, a situação em Lorte
caremos os chaverim , ao meximo .1
contando para isto naturalmente, com 8 1
“82s אאהלעלו AERos en nosso trabalho,e Smamטה₪08.80
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