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CIRCULAR AOS SHLIGE IM
7611,1

ipós este primeiro mos de trebaihô, e a reunião da H.h., cuja
ata acompanha esta, quércmos relatar + alguns 88260008 e problá-
mas de nosso trabalho em comum,

9 Iniciamos o trabalho em piâncipios de março, encontrando todos
os maifim, as dificuldades iniciais, no reorganizar e reestruturar os
kenim, apos 0 1060 veriodo das atividades Cont ais.
Em De<amio, onde uelhor podemos analizar esté iraba.ho, faras estas
dificuldades até certa nodida, ultrapassadas, 0 snif redrgsanizou-so,
os chuguim passarem a trabalhar, e algumas melhorar nó comparecimento
e nas atividades, ve nota, Tem o suif, porem, alsms problemas que
terá nest.s proximos meses que resolver.e i Situação de םגנא 6
ás meapilinm, ainda instavel, a miiitancia dós madrichimy, ainda aquem
do desejavel, problemas graves de 0:06 Financelra. ¿sia O suif ¿tual
mente preparando un teresiro selder caLerno juntamente com <ionsiras
e Yartido, no qual lançã-se com rela-ívo entusiasmo, Foi feita uga boa
distribuição de tr-balho, por zonas na Cidades, é encarregados das
m-cmas. Os madricnim que obegaram já entraras no trababo em ¡061095
chaves, de responsabilidade, A situação, eu resumo, 60006 a melhorar
esnsideravelmeite. importante lembrar, que Com à Chegada 008
conscontra-se agora sm 3.-. Um Otimo gruço ds trabalho.
Em Vila Sarima, nostra=s8 Gcertada a nossá Gecisão no Linus, de ússiga

nar um shellach especial pars este trabalho. lugo vitá concentrado éxe

clus imanente neste ken, e apezar das dificuldades inerunies «este 1150
7 de trobalho, mostra o mesmo alguas resultados pratioos e alem de tudo
o que 6 mais importante, pe sjectivas. 201% 62 abuelnen ve 9 está ajue
Canudo . .

חס Rio de Janeiro, iniciowse O trabalhão na lona “ul, $ diteroãs.0
2000008 falar ainda sobre os memos. ente o snif Tulta de forgas de
trabalho, es parte agora resolvides com a Shógada do Levy e “agro, Chai

te vik oontimará confarme resolvemos, até 1210408 de maio, em trabalho
no7

סמ ¿orto Alegre, o reinicio às trabalho Toi diiioii, O aLrazo da 4

40 Guulinho, O longo perívão em que o snif esteve paradol erro que cor

tantexente insistimos em ecuetar) é principalmente a Situação indo? ini

ás ¿aqueles wasyilimu que formariam neste 2621060 O seu nucicó centrai

e mais militante y ocasionou um aoubuio de trabalho, o dificulários

- gerais vor atar do trabalho cducativd, atividades do Ken, 610. 5a=
biamos é falamos sobre isto no 1805, que em +orto Alegre, neste perio.

40 devoria se dar a resolução final de sa shouva de 4801110, 6 8

diriouldades gerais cue isto causaria 80 ken, Sobre esis Lraba.ho,
pouco ainda podg=sa dizer, Zeperam 04 shlichim que la trabalham, que

com a reorganizaçad 2101 soral, a chegada de mais uma força de trabas
ús posa snif dentro 0 estar preparaco para à
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Im Ugoife, iniciou tem o trabalho a Cicllis. Dificil como previamos páעמ 85611600 somente, esta conseguindo porem, suprir o trabalho necessari+5tio de seús, e 10086420 0 proselitisuo 45 90004706 menores. ב| ero naemana sheliach para Recife na ultima peu. endo de momento impossivel desdiocar alguem dos campos brabalho 72estabelecidos. =im Belo lorizonte, as todas as discussões que tivemos sobre O mesmo“inus, iniciou o “eisés seu trabalho, cmegundo praticansnte do nuda,em moadon, sem possibilidades finamosiras parê consegui-lo, com 06 Ghia»nichim completamen te descrentes, Foi no ássao introduzido 6106
que Lá passou 5 dias, Nerton em pouco pode ajudar pelo tempo que 126 gecupa O exerçito, 320242 disto, Conseguiu já O doises remir miméro core810628701 86 chenichim, 8,0% qué pareos confirma nossa resolução deSontinuar trabalhando em B.Horizonto, abriu el-más persectivas paraO kem, Ebtamos insistindo para que Bon 1 jara 18 se dirija, afin der organizar o partido, uma voz que com isto poderá nos facilitar a cedeMario passará alguns dias de abril, em PeE., para tontar ajudar no prosblema 1184006120. "876016805 8120306 ע021000 , 04 8soluçãopara O problema GO moadon, e inclusive y de reforjer ה 21100006 0B.is008 848 וגה 44
Curitiba, foi o snif que mais rapidamete reinitiou o trbalho. Com Oorescimento 0 snif, toraá-se imediata a solução pera O moadon, Estão
tentando com o *artiáo a as pioneiras. “ suif eta tendo pela primeira
vez atividades de "semana completa”, aulas de ivrit com bom compareci-
mentos e intensa preparação para às chaguim,
O R.B.Z.D,

,

em intensa preparação aca a shliciut Chalutzianá e a ximaעפס- allá. 506 dos 0076223 מה 06:668 8 14008025, 08488: 0ְ 8
02006 do passagem de meshek. intraren neste mes, Chico, lochi, Abrad

Jara Cz.s “henfelá e “ena. Seloon devorá entrar por estes dias, Xuanto
a Sozinha, nad 56 sabe ainda de 5,A, ume data definitiva, Julia Voss que
tambek deveria entrar agora, continua no exterior, 881%811, 5061140 de
Sror Chail para a Sachshró, deverá 006880 so Brasil no día 19 deste, em
tempo 015, para a passugen de mesisk, Junto virá, como sabem, llana, pa
ra trebalhos de 41186  anosr.
4 Hanacá Artziv, atualmente concsniraia no trabeho de Snlicbut 1018na, “114, A maohlaká do Chinuch, já agora em faso mais intensa de traba-

1ת0% 5 2Itomt, ultimendo o proximo numero do jornal Eror, “ outras
publicações,

ca6 2000005 constatar, un inicio satisfatorio de traba hé, apezar
dos problemas existentes, problemas estes que contuvaros enfrentar, Dieversos as & q BÃO uinta, vOlo Mico temo de irabaiño, difiosia de
serem 8181198008 . 49018, 20ע 6200/10, à situação en ¿orto 21 6264 0010-
caremos os chaveria , ac maximo possivel, ₪0 par. de eveluzlo das cousas
contando vara Isto naturalmente, com à intensificação do contato eatre
0655 959.98. 000605090AURÍSERMAcos om 0990 trabalho,
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