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São Paule

Prezados chaverim:

eria nossa intensão fazer, no momento, un relatório detalhado da situação de
snif, Enter"etante come estão não estão ainda tetalmente normalizadas, dar
infermes,que julgamos, bastante importantes e urgentes ne momento, prete
qui à uns dias escrever detalhadamente sôbre a situação do snif e manter um conta-
to regular com a Hanhagá,

Campanha dé bonus = Começamos a campanha e os (graúdos. Us bonus populares ,
não cemeçamos e não sabemos quande começar. O mês de maio em P, Alerre é destinado
a campanhas da Wizo. Tentaremos precurar entrar em entendimento com elas,

iver Wainer que esteve há poucas semanas atráz nas colonias, decla
ssibilidades de trabalhos chalutzianes são remotas, senão nulas, Existe

uma cidade, chamada Santa Maria, na qual nunca tentamos este trabalho e
e um א e ima juventude regular, E! “ma cidade ferroviária e grande

Quente 8 noeeו momento atual é bom e Único,
sentido,

ds trabalho cha-
Ichud, pretend

único movimento chalutziano na ei e, tra-
teraçõos de Tem Hagúetho e 10 Hatzmaut,

o nestas comem des, adquiriu o

não se fazi r há muito
ciras uma 6 8-

anizamos ne snif' uma
el

“rupomt dos, As £ S são: 12 11 2º) bairro: São Jeão ו Se
03010: 6 טמאן 2E יי composto por apreximedamente uns 70 jevens
de 17'a 214 sem conteudo sério pálítico. Atualmente o club se

ncentra fechado por £ os d 8interna mementansa e falta de recursos,
O presidsnte deste € (futuro chaver no grupe dg estudos) se propez a auxiliar-

a trazer estes individuos: ao rrupo. Bairro São Joãe: com y 3 possibilidades,
2- 08 chaverin' ] ebem, mxsianankm as possibilidades de proseliut no cidade

E 10 deve ser imediatamente atacado do ri E considerando,
tamente, ted stes fatores, aravados ainda pelo pequeño número de chaverim que
balham niste e ape tambér Lo super acumulados de traba no snif, não permi-

tinde desta forma a disposição int: para proseliut, chesou a מ a um  pen-
nto de7 a H anhagó no sentido de que nos seja enviado um chaver para per-manecer aqui um mês (mm,) e se dedi exclusivamente a proseliut. Seria de na 2

única saída para cor ir os lho resultados nesta realização, uma ya. 
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pemos de chhverim para este trabalho.
respeito, À-maskirut acha que sim, val

  chut = «Legs:

 

 

 

 


