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Prezado chaver:-

Temos recebido vossas cartas, e passamos a respon-

1.Seminário Lepeilim- Como o chaver deverá ter se inteirado por
fontes pessoais, únicamente o caver Nelson Balaban que viajou aa

seminário Lepeilim na Argentina ,
por imprevistos pessoais surgidos ng
doenga da máe.
Fizemos esforgos em eny;
da chaverá Ana Ros
envisr dois chave
Estamos confianteMos,4
do nosso chaver que poê

cipacão de um ma
Para os próximo

banco e a comun
-Com a viagem de
por isto colocam
mesmo tempo pro o

casião de sua est

3. Snlichut Nena e Jo

BEVefabão“!Rena, podahos AfIr
da recebemos de sua parte

as de sua shlichut. Gosta

retação a sua shlichut, £
dimos que nos escrevam

à rar o caso e com mais

cessárias que exigem no“caso.

u gi

sa machlaká de pi conforme

1

chaverá Ana Rosaל
última s a por motivos da

cemana em lugar
ente não poderemos

2 a

0S.

eminári do aproveitamento

0 o espírito co moú mento
D. que representa a parti-

Linda mais o mútuo
ent - americano.
bs 9.100,00 recebidos pelo

metade desta quantias
inheiro,

tia que sobrará, e ao

destine como ajuda a nos-
ombinsdo oralmente por o-

eocupação que lemos asb
Nena e em parte do Joni.

à mais de ¿meses que naque

e$ar dos incessantes pedidos de noti-
exatamente o que propõe em

seja, quando pensam em dispensá-la,Pe-

séguridade podermos tomar as atitudes ne-

Quanto ao Joni, constituiu-nos em surpresa as qualificações a res-

peito d seu trabalho no Chile. Tem escrito normalmente e segundo

suas cartas podemos observar que está tudo normal e que tle se es-
força em dar aquilo que está
peito d sua shlichut,

m suas possibilidades. Também a res-
gostaríamos de saber atéuquando se pensa em

utilizá-lo no Chile. De nossa parte já escrevemos uma carta a êle 


