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João, shalom

iscrevo em portugúes nor 2 motivos:- nor ser mais facil

a mim e nao sair da rotina (a corresnandéncia da Vaada tem sido sem

vre nessa lingua) e nor ter aqui na Hachs hará a mácuina, > cue. me

ossibilita obter cônia da carta, 6 Dor isso minhas desculpas apes

Sar de que gostaria muito em receber uma carta G€ voçe em ivrit.

E por falar em correspondencia não Cl to Perceber Dpor-

que voçe enviou carta vara mim no enderêço do Zicio em Y, Paulo quan-

do. voce sabia 06 ₪80 ו no Rio é tambem nao lhe ser desco-

nhecido o meu enderêço em S. Paulo (casa da Tlana).:Portanto; neço-

lhe doravante, sempre que tiver que enviar cartas a mim faça-o no

enderêço da Gaixa Postal 3744 em S, Paulo e peço-lhe tambem que en-

vie conias das cartas & Hanhaga artzit em separado vara mim e nara

9 Moshnka no Rio (é so colocar mais um papel e cárbono na pa

Até agora não tenho tido um veriodo normal ne trabalh

shlichut no Snif Rio e. que estero nao acontecer qui na el

+ pnis.8s enndiçoes gao bastante diferentes e tenno 50

ibilidades de éxito.

Tenho em maos s/ carta de 21/12/57 dirigda a Hanagá e

vass3 a resnonder alguns tonicos:
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t ao nassa de.18. chaverim,:a n

Os chaverim certos sao! Chico, Ioshe, Nelson, Fani,
+Joni, Eliza, Sara 02., Peixinho, Tsáine, Nena, Ruth, Mario, Suzana,

Chulinho, 1lana e Flora, untrou ha 2 semanas na hachshara uma bachu=

ra bilti-tnuatit de porto alegre - Clara Sachavoimaster com intenções

de fazer alia tambem com esse 40 , que nerfaz o total: de 17 char

verim da hachshara. Há ainda o cagada Lilly que esta atualmente em

shlichut no Uruguai e que tambem olicitando participar des-

se gruvo alegando que ja esta faze Shaar à no movimento Uru-

guaio, mas 9 assunt > ainda nao foi dis Hanaga Artzit, de

modos que esta quasi certo que nao fara

A Existe tambem o caso da a 11188 גט

averbuch e Maron. à familia Kuperchmit ja + izada 96109 meshek

de ez tá pronta nara alia, uanto a Jaime é Tuba Averbuch, os mesmos!

erem fazer aliá com ess "ruDo, juntamente com a irma da Tuta de

me Miriam: alia esta tambem autorizada, faltando somente q "8 "

irma. Quanto a fem aron (com 2 crianças) caso 48 é velho

ndó sido escrito à mazkirut do meghek já pela segunda vez, sendo

est amos aguardando mor estes dias ל Dec he entrar en

com o Bariach que lhe esclarecerá

»ceitos, nao deixar de vrovidenciar urgentemente

da Sochiut.) Com 6586 grupo. 9 total dos chaverit

9os de 24, Porém pode-se muito bem considerar

iá como sendo: um gruvo de chalutzim do movimento Je

rim e mishpachot shel chaverim de 7. Será muito difici

ssivel separar em 2 ספ de alia de dates diferent no

, fam lia Kupergbmit ja está de malas nróntas e en absoluto. nodera adia

7 a viagem por mais tempo 9 mesmo se dando com os Averbueh os quais js

adiaram por mais de 1 vez a viagem, ק600 resnosta a respelio, 918

og chaverim da hanagá arizit a base da s/ caria estao desorientados 
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bem como Pego que a resposta seja כ mais rapido noseivel,
Seria também muito conveniente sabermos o nome do meshek

no qual o garin fará sus hachehará de meshek vatik antes do embarcue
e nao acontecer como o foi com 'o ultimo garin, o qual viajou sem ter
hocao onde faria a hachehará,
GRUPODESETEMBRO:- até hoje nada está claro & escé ressneito, estanda

o problema intimamente ligado a questao da sucesa
Sao na dirigéncia do movimento. & nesta altura passo a conetderar o
que' v/ escreveu em s/ carta dedicada especialmente. a este assunto.

Es: próxima semaha devera haver úma reunião restrita dos
chaverim de haanaga aqui pa hachshara na. qual ventilaremos » assunto
todo porém: hã circunstancias que não nodem mudsr como o cássmento
dos chaverim Mario e Chulimho, asquais vor ci so fixam a data do
termino do trabalho dos chayerim no movimento e sus consequente al
Além dis פפ0, nao sei si anorma geral de que uma hanhags produz deis
Bo. segundo ano de trabalho se anlica no caso da presente bank: a
qual runca chegou a constituir um gruno, . Os Chaverim que farao ali:
agora .em Abril de fato ja estão fora do trabalho ha algum oroa
nos a Eliza que sinda contimia. com a machlaka de chinueh, mas tambem
ha passando o trabalho nara a Posa gue irá substitui- la. A Eliza de-
ve entrar em hachshara dentro de 2 semanas. É pensamento dos chave-
rim da hanagá que neste kinus nao haja grendes modificações a resnei
to da constibúiçao da mesma, deixando nara meados de 50 ₪ 6161080 da
83 nova hanhaga, ¡devendo > BO entanto, começar a entrar nos assuntos
da-hanhaga artzit, o chaver Jaime Z. que vira de Porto Alegre nara
trabalhar em S. Paulo, Resta ainda um bom grupo de chaverim, como:
Hugo, Rosa, Paulina, Jaime 2. "aquel Lea, Herman, Shlomo. e Zicios,
dos juais, nelo menos metade dies Ticarao em trabalhos de mov ime
ate o ano de 59, Tssto, sem: cons ertas opinioes oriundas dos
chaverim da chativa de que deve : nova hanagá ja
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neste kinus pbrtzí, Como v/ pôde vel
a 15 |da dirt

deixando nara eles o trabalho de
fortalecimento e aumento quer d:

EM qual Ey 8 O que   צ/
  esereve a resveito do número de cnaverim que

cuyos de alia vindouros.
IVÁ ¿= No dia 4 de Fevereiro, portanto daqui a 5 dias iniciar-se

á aqui na hachshará a neulá da chativa, ,
grama um ¡om ¿un sobre Erez, ESpero que. 9 material dq
s/ carta no topico nº 3 chegue a temno a que muito
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ria muito both si 0 meshek rez £ Sum bum 1 9
bútz. e Reus ane en gi ar vara ca. Com re Pencia aos qu

> como foi muito bom v/ ésclarecer 58 diver:
refere um dos tonicos' 9 que 0 שלל
(ne 7 luçãés) como em geral a resroito de
6 aa chativa,

cerrro enviando Lembrancasia todos os chaverim
eum e

de-narticinantes, —  
 


