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Continuamos nesta nossa correspondêneia regular;alias queremos apontar nossa extranheza pelas queixas

de parte de voces da falta de correspondencia;temos escrito de uma forma constante;assim temos conosco copias

de carta enviadas, referindo-nos só aos últimos tenpo,em:6/11/53,25711, 10/12, 13)12,28/12 o agora esta,sem

contarmos a carta enviada pele Nuchem por resolução da Vaadá.Como vocês veem temos mantido vive & contato;

gostaríamos que acusassem o recebimento d,s cartas acima mencionadas. 0 ₪

cá chave RRSS ANTAS Agar dados dex valor:copiasde cartas enviadas a familia do chaver Leao Korenfeld e
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2 _cópia da lisda reformada de reupas para aliaque mandaremos ao K.H.Ein Dorot eatas

das últimas duas reuniões da Vaada;cremos que os chaverim encontrarão bastante motivo de interresse nelas.

3 Queremos tambem chamar-lhes a atenção para dois shlichim que d ntro em breve chegarão ao Brasi];o pri-

meiro é o chaver Aron Erel,sobre quem encontrarao explicagoes en ata da penúltima reunião da Vaada.Tera ele im-

port; missão como enyiado da Sochnut e o movimento deverá ajudá-lo no que for possivel;6 um chaver de nosso

novifllio e muito podeea ser util sua estadia no Brasil se voces souberem aprovelta-la.0 segundo e o shiliach

de yo 34185500 קג"גג 4m jovem de lel-aviv que vai po af para fazer dinheiro para o K.h.

Vos s-Ino o grande perigo da em que incorrerá se seguir o caminho de outros shlichim que só se importaram

em arranjar dinheiro sem fazer nenhum trabalho educativo;seria conveniente que vocês entrassem em contato com

ele para algumas atividades em conjuntos
. - . 2

Lemos em uma das ultimas cartas que voces organizarao machanot e Moatzasquermos receber material a res-

peito antes das realizações e nao depois.

Por enquanto e so;insistimos sobre a necessidade de acusar o recebimento de nossas cartas.

recebam nosso chalutziano
Alei Vagshem
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