
 

0 | 9

 

E Belo Horizonte,4 de junho de 1953

1202800 Chaver Nuchem

Não escrevi asaie-tenpdpor absoluta felta de tempo pois,

com shlichut, meu. tempo livre é praticamente: de meia noite às 6.

A situação do snif continua: a mesma coisa, O trabalho do  
sheliach * mante=la como está pois nao creio que ela possa Melhorar.  98-

= tallos. organizando. um grupo de estudos que ja conta com: uns 10 elementos.

Ja tivemos 2 reuniões. O trabalho com eles vai ser dificil principalmente

porque «eies não querem nem ouvir falar em Ichud. São em sua totalidade

estudantes: de curso superior > Alguns. ja passaram:por movimentos juvenis

sendo:-que: quiros » nunca frequentaram ambiente judaleos. 0. trebalho; com

E eles entretanto. nao vai ser inutil mas, como aqui nao:e elementos:

capazes, vai depender de shlichut forte,

A realização: do Lom Haaliá esta problematicaAnd

porque no welo do. més vai haver pelo menos 3 festas 5 porque esti” diá-

ה2ב011 18262 08 0088108. 05 chaverim não querem que o snif acabe mas dao

60 1100 66 si. Dão o absolutamente indispensavel,

“Deveria: ter enviado relatorios 5 Hanagá-mas por motivo «ja

dito. não 0 fiz tambeir seu não conseguiriaecomo deveria ser

pOlSs 5 O weu relatorio Séria acabar com 1550ta opinião da: Sonia 6 8 mesma).

à Campanha de bonus está fraca. Praticamente: a Sonia a faz sozinha pois,
não se pode contar 'com ninguem. Já fizemos, EX CRES; 000,00 mais ou menos,

Entretanto, o snif vai ficar em Situação deficitaria. pois não podemos fazer

9 8 de bonus,vender convites e cobrar amigos do Echud ao mesmo tempos
4 : o Isaac embarcou ontem. Antes deir para o kibutz, ele vai.

e passarvelo hão para conversar como Arohn,A situação dele(Arohn) nao me
parece muito boa. Em primeiro. lugar, éle anda muito afastado.do movimento

vp em segundo Lugar, a “mae cao está: fazendo.“grande oposição dida dele

$ como שש 5muito fraco, convem que o Ranade 60 Rio converse comete,

dpreforivés precaver. que renédiár. a

 

 
  

  
       

 

Quen.foi afinal? 26 2º א como anda?
Vogheá úuito do,“Leked, Vale apena fazer um sacrificio .$Conómi.co e continuar

publica-lo pois serve. para por Pontos distantes combo nosso em con=
taticom” ( mov mento.4osandes.
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Y. Laer Hakidoshim está uma verdadeira balburdia, O KKK não sabe .-
val acabar adue se comecou ou fazer outra. Nós estamos esperando instrucoes

Go Rio. De: qualquer maneiras nos estamos muito ocupados para faze-la,

Tenho pensado muito sobre a proposta de eu ir para o Rio, Fran-
=Camente não estou muito entusiasmado. Em primeiro lugar, não creio que eu
possa we adaptar melhor 14, vor outro lado, tambem não creio que eu possaE ea
Or trabalaoda

de

uammamappal
e pos eaLa 5: Pando ל
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