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Devo-lhe desculpas, por não ter cumprido completamente com O combinauo aqui, a respeito de contato entro nós, As causas voce as pole imaginar,
shlichut chalutziana, proxima alia, ete. Explica, mas ndo justifica.
Uma rapida visão de nosso trabalho aqui: Saimos a 20060, 66  אמטperio

do agitado. A shlichut chalutziana nos snifim, foi a preocupação central des

te ultimo mes ( entremeadas por algumas outras, como a revolução na Colombia-

dizia-se por aqui, que você ja: tinha se metido na politica colombiana). Relativamente, foi boa, a shlichut. Um grupo fraco, mas que apezar le trdo, traba
lhou. O Yom Haalia de Si Paulo, do qual estamos mandando agora algumas reminie
cencias, fol um sueesso. 0 Teatro Santana lotado, im publico seleto, um pro-

grama artisitico bom. Nesto momento devem estnr se realizando em PA e Recife
yemei HaliaOs snifim om geral, apos O primeiro mes, entraram 'núm ritmo
de trabalho um pouco molhor, que 8 8011006 8 intensificou, P.h, passa po

alguns problêmas dificeis, classicos jas Q Chuliuho não funcionou este perioCo, esta querendo largar o trabalho por 14, 6tc.- Do Rio, formou-=se um grupo

de trabalho, com o Magro e o Levi, muito bom, e o snif esta com uma aparencia
melhor. De S.Pauño, som grandes novidades. A novidade melhor aão os snifim
menores, »rincipalimente Curitiba, que aumentou consideravelmente, e Bolo Horizonte, onde o Moises conta com mais de 30 cranichim fixos, que aparecem to-

ds os sabad os, Ele trabalhou duro no começo, mas esta dando resultado.
A. hachshar;a, com uma chevra exelento, mas mito reduzida, é um dos galhos

serábs do momento. Ha 10. chaverim en 0 Naftali ja so encontra por 1
O grupe Alia, como voco j:a sabe, reduziu-se do Shenfelã, e provavelmente ain
da se reduzirá do Abrao Xaufuan. Paráo alia 19 chaverim, com a Frida.

Da Peguisha Sul Americana, não ha muito o que falar, pois não houve muito O

que a justificasse fazer, Foi uma despedida oficial cerimoniosa ao chaver

Bitman. De concreto, so se resolveu o envio de chaverim da Argentina a hachsn
rá do Chile, Shlichut para o Paraguai, ea substituição sua. Alias, sou nome

foi muito elogiado na peguishas

Sobre isto gostaria que voce nos estrevesse,

Pensamos resolver o RA RASA Eutp  סאת8 ultima hora, e queremos saber sua

vpínião sobre isto. Sera qurissimo, retirar alguem do trabalho, mas de qualquer forma o faremos. Pensamos ainda no nome do Slomo. Responda o que achas,
O Jornal Dror, foi envândo à você, no mesmo 228 que saiu. Creio porem que
para 0 enásreco de Bogota. Procureso por 18. Estamos lhe enviando Larmbem o
Jornal de Bror Chail.
Como vão as cousas por ai? A falia delcumprimento do combinado, foi dupla.
Voce tambem não escrevo nada.
Sirma esta de um roatar simples de uma correspondencia melhor. Depois da

Reunião da H.A. din 10, volto a lhe eserover.
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