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Prezados chaverim:

Escrevemo-lhes neste momento, sobre um assunto de

vital importancia pare a Tnua, para q qual pedimos especial

atenção por parte dos chaverim.Este o o assunto da shlichut

pars «a Hachshars e para a Tnus
data GameHARÁ - A experiencia anterior ngs

denonstrou e necess

e termos um sheliach na Hachshara.,

Por motivos, por voces amplamente conhecidos,rgsolveu a Veida
sobre a transferencia de Chaitchik da Hachshara para o trebalho
que tomamos
no snif Rio de JaneiroeFoi um passo acertadiss
numa vida
Rio entrando
enteo, e 58 hoje podemos ter um snif
normal, com perspectivas amplas, como nso tivemos no decorrer
de todos os ultimos anos, isto se devo, fundamentalmente ,8o

trabalho desegvolvido pelo Chaitchik.Esta transformação

-

funda que esta se dando no Rio de Janeiro, pode ser considerada
como uma das grandes conquistas de Tnua,
Tudo o que foi acima dito, foi conseguido a bass de
um certo sacrificio da Hechshera, que nso podemos manter por
2
mais tempo.
Levando em consíderaçeo o exposto, pedimos aos cha-

vgrim provigenciarem a vinda urgente do sheliach pera a Hachaha-

ra para o,mes de Novembro, tendo-se em conta a passagem do meshek
que devora se dar nessa epoca.Este pedido tem um carater todo
especial, visto quergrmos manter e assegurar a firmeza mishki e
a
.
chevrati de preparaçeso do ,garin em Hachshara.
SHELIAGH TNUA - Nao menos importante e a questao da
vinda do sholfach que devera substituir o Chaitchik.Este chaver
devera estar no Brasjl na epoca do Kinus afim de que possa entrer

om contato com a Tnus e seus problemas, bom como ter uma passagem

normal do trabljo.

E

Agradecemos sos cheverim de antemeo, por todo ease

ipui necessario, e despedimo-nos com o nosso chiiktitzieno
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