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חודש

ימיט

עכרו

מאז הגיעיני

אל

העיר

הזאת,ועד עתה אין

זה שומעים אתכם

כלל וכלל.ההלטתי ככל אופן,להגיש לכם התרשמותי הראשונים מהתנועה כאן,כהתשב 027112
תקכלו דו"ח יותר מושלם ורהב ע"י מיכה לוין.הננו כאץ נמצאים לאהר המועצה הרכעית
שכה דנו על בעיות ארגוניות,וגם על עתיד החסיכה כ(חכרים שצריכים להכנצס כהכשרה)
וקכיעת תאריכי העליה לאלה שנצמצאים כהכשרה.יתכן שהשפעתי רכות כזמן שהותי ככרזיל,
ע"י צורת העכודה,בגרות

והזדהות של

קשה לי במיוהד

השככות המכוגרות לתנועה,ולכן

להתרגל לעכודה ולגישה הקימת כתוכינו כאץ.אין קימת כאן משמעת תנועתית וכל זה מת-
בטסא כשככות הנמוכות.התהלתי להחדיר כתנועה רוח קצת שונה מהמקוכלת עד עתה ,וכמרוצתהזמן נוכל להופיק תועלת מהשקעה מסוג זה.בתהילה השכתי ותכננתי שאצטרך לפעול עם
החטיכה,נוסף לכל העפודות הכלליות כקרכ התנועה ,והנה התכרר לי אמש לאחר ישיכה של
ועדת הינצוך את הצורך להשקעת כוהותי כהסיכת ג(כונים ככר מכוגרים)ולהצליה לכונם
E
ללימודיים מקצועיים ולפרוָלטסריזציה לפי המושגים שלצו.
לפי החלסות שתקכלן גם כמועצה הצנו צמצאים כעת כהודש הרהכה,בכונה להרחיכ
את השככות הנמוכות ,והנני כמיוחד מתרכז מסכיב למכוגרים,וגם להשיג מספר חכרים להכ-
שרה.מצכ בהכשרה אינן משכיע רצון אכל נצליח לההזיקה  Tyכניסתם של הכרי ההסיכה.הנני אסע פעמים כשכוע אל ההכשרה לעזר להם ככל האפשר.
Pu 21172

כיסמן:קכלנו

לפני שכוע את כקור של

החכר כסמן

והעלינו

מספר שאלות העומדות

בסדר היום אצלינו.יש לנו סיכויים לקנות חוה כמהיר זול ולפ" כל gen
רכים שלנו,הצלחנו לענין את החכר מסכיכ לשאלה הזאת,ןהוא אכתב ל-בנשלום

שאממן

הלק

מההוצאות.הנבי

מכקש

גם

את

תווכם

כנדון

זה.

היתי רוצה לקבל מכם הכהרת מצכי כאן כאורוגואי,כתוכניותיו של כביסמן,לשגר אותי כל
חורשייטם לפרגואי לשכוע ימים,כרצוני לשמוע את  namדעתכם על זה,
)Era
ו
מפלגה %הבני מכקשכם לשים2.ש על הדו"ח של מיכה כנידון

זה ,ולתוך ככל-הדחיפות כמוכ

-דות האהוד העןולמי,ע"י דרכי הפעולה של מפלגתינו כאן,כבמיוחד כלפינו העומד

בבל יום תהת האימה להמצא כרחוכ ללא גג.את ההיססוריה על כל הפרשה הזאת,
תקכלו ממיכה שפעל אתם ככל השבנתים,של שהותו כאן.
ברצוני לקכל במהרה את תשוכתכם על כל השאלות הללו,וגם לקכל לעתים קרוכות
דוה"ים על הנעשה כתנועה העולמית.כתכו נא מה נשמע עם גכעות זיד,כאן כאורגואי מגי

עות ידיעות מעורפלות בנדון זה.סלחן נא על צורת המכתכ,הרי הנני נמצא כשלכ ראשוני של כתיכה כמכונה ,וגם
אין לי כל נסיון בדרכדרים האלה,
הנני תקוה לשמוע בקרוכ את מעשיכם ,ולתשוכתכם  +33nממתין.
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