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והתפלאתי במקצת על זה שכחבתם לי מכהתב
מכהבכם האחרון הנני קכבלתי בימים אלה,
אה
בור זה שהנכם מסתפקים לאמר לי שאנכי
לאחר כל כך הרבה זמן.הנני מודה לכם ע
שגרתי ביותר
ץ,אין זה משנה לו הערכות האלה;שליחת מכתבים
מסודר בנידון מכתבים,אבל לחכר הנמצא בחו
נוצר בהעדרו מהמשק.אפסיק כבר להרביץ ציונות
בכל עת ועת עוזרים בהרבה למלאות את החלל ש

 eשלהלהן אקכל לפחות מכתב אחד לחודש.
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תם ידיעות בנידון זה מברזיל.לי ניוך כחב ששלח
עליה הנוער;:איני מבין עד עתה מדוע לא קכל
שהחברה סוניה קולף  1n> yonעם הגרעין שלנו
לכם דו"ח;מצדי הנני מוסר לכם
זיל לשבוע ימים בכדי לסדר מספר דברים,וגם
(מברזיל).אני אסע ביום שני זה לבר
אספל בעליה הנוער.אז

אוכל לכתב יוהר מאוחר על

הוצאוח הבקור הזה.

יתר

המוע-

-מדים הנני ממשיך בטפול.

במהרה על החלטתכם בנידון זה.עלי לצין שכאן עניני
משפחת קון .הנני מבקשכם למסור לי
השליחים של כל התנועות,וכולם מעונינים  29119nx
עליה נמצאים בטפול ע"י
הרה.המשפחה
המועמדים למשקם.נודע לי

שהשליח של בני

עקיבא גם הציע לו

עליה מ

תיה,אבל ברצונה ללות כמה שיותחר מהר ולהשתקע בקבוץ.
הזאת איננה ד

9

ה,עלי למסר לכם ראשית ששליח ותיק הנני.כמעט עשרה
על פעולותי בקרב התנוע
כל אדם

נורמלי

רוכש

סיון,פועל חבר מברור חיל ביבשה הזאת.כתבתי
נ

חודשים אשר ללא ספק
יה 8האופיניות,על חוסר זהות תנועתית,ועל זה שהצ-
לכם כבר פעם על המצכ בתנועה,על בעיוה
פעולהה הזאת נעשת בההמדה(רק בצורה כזאת נוכל ליצב
טרכתי לההחיל מחדש להכין את השטח.הכלפי חוץ(ערכנו אה הפסטיבל בהצלחה רבה,ושמא של
אה דמוה התנועה בעתיד),חיזוק עמדהינו
נים.הנני מעביר כעח סמינריון למדריכים(אחח מהבעיות
 aשוב יצא למרחב),וגם כלפי פ
מתכונן עם השכבות ממבוגרות לערוך איזה מן חצי לפה.
וסר מדריכים לשכבוה הצעירות),וגם
די קשים,ללא עזרה של המפלגה(עלי לצין את העובדה77
במושגים שלנו.הננו פועלים בתנאים

ייס ברובם מתיחסץבזלזול כלפי חלוציות).פעלנו גם בברזיל עם עס-
המצערח שהעסקנים הציונ
ות הסוכנות בקנית

קנים,ויש לאמר ששמה שוררה אוירה אחרת.באותו פרק הנני מספל עם מוסד
מהם במרכז היהודי הננו עומדים כבר לפני
ּ הכשרה לתנועתינו,וגס בסידור המועדונפ(אחד
חשה
.
ו
ה
י
קנ
,שקוע תמיד בהרהרים,ובתקוה שכבר אמצא בבית מסביבכם.קל ?DD
וכך חולף זמני
לא כל כך מבוגר;אבל החבר המבוגר ביותר הוא בן ,12
להבין את מצבי האישי(חבר בגילי;נכון
ובמיוחד חברים בעלי השקפוה אחרות).

כתבו לי על הנעשהבבית בכל שטחי חינו,במיוחד בשטח החברתי,שמעהי על עזיבות
ועל תאונוה.כתכו לי מה עם בעיה החשמל,האםס נקטתם איזה צעד לשנות את פני הדברים.
לתהשובתכס המהירה הנני ממתין.מסרו ד"ש לכל החברה.
(בברכת חברים
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