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rerebido O ,polegrame queeu mantel. remo muito que voces nao htenderda

nada do ft "Eslegrama o por 2 isso apresso-me em enviar esta carta Ja
que o aseunto'6 deveras importante e tenho muita pressa em goluciona-lo
Já que meulto de sua boa solucao depende da velocidade em que 08
“srâmitos foremfeLfosi (os 19287 006 622 07 06548 dos paveso

,0384 9.3215 Saes? GAL NO oyo db e 1101600 2-7 פי
O Tavi;, é o afamado madrich marnoa do ultimo *

marhzor É de fato um tipo raro, mas pelo-o que os chaverim contam um

fantástico madrien de bonime À kyvurzaí” que ele formou 6 atulamentea: meh
melhor kvu+za de bonim do ken, e todos os chanichim desta kKbuga loubram
rom saudade o +empo em que o TZzví foi seu madrich. Bem, o rara teve de 2
fato uns problemasem serios em rasa, estove muito tempo afastado da tnuá

sambém por sus forma um tanto rara de ser Considerava O trabalho na nus
como desperdicio de tempo, etm,etcs.e Eu mesmo já. o considerava fora da,

8 ¿nuá, já que em todas as minhás +entarivas de aborda-=lo0 ele: se esquivava
dizendo que eu decomheria os seus problemas» Há duas semanas O. cara cod
vol+ou ao +rabalho'da +nuá, garantindo que seuz problemas prinelpails estae-.
vam ventidos e que estava a disposicao d, tnug» Ora, o único trabalho A
que ele pode fazer aqui é tomar oura voz a kvutzá o que ele nao quer ra z |
fazér nem a pau porque disse que ele jí prejudicou uma vez a tnuá, nao E
quer correr o fero de faze-lo outra vez. Eu também tenho muito medo de
que estando aquí, ele vol+ara “a passar por outra 07136 mails cedo ou mais
tarde principalmente por causa de sua bachurá(já citada na outra carta)
a quem ele adora e ela nao o quer. Afora essa sua maneira rara de ser,

ele +em um altissimo mível ingelecrúal, e creio qe 88 somando a isso
a resposabilidade- de estar em um paiz estrangeiro ele pode אאמאאמ>
fazer um bom +rabalho,no Brasil, je qe os Chilenos preferem mui+o o
Brasil á- Argontsina

: ,am vista disso a mim me ocoreumuma ideia que até

agora nao sei se 6 +otalmente louca; ldiota, ou uma posibllidadede
bo+ar esse ken a funcionar +. 0
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Na putra carsa mencionei a kvutzé maiã velha. Uma
E kvu+ zá de maapilim jovens, que dentro de um ano podera: serum garin

de ה1מ00 à oito cara. Hoje em dia tem onze -chaverim. Essa kvus za *

tem como principal defeito FALTA DE COBteudo ideológico e tnuazi.- Mas
por outro lado esta ligada a +nué gra por muitos anos de vivenela, chevrá

oReocaraRuna Ad+טרג- 2 8 é y ex ut jue exige uma. pessoa
de muito mais capagidade ideológica e hadrachatí, domoAurode alguns
rhaverim no Brasil. Eu sei que em meiados de ano 8 תו

, יג de maapilim do trabalho, por outro ado estamos perso

aaquando um madteh de maapilim faz faltz mas nap
* imdisosnsavel. Por isso quero pedir com a mala encarecida forma, que

pensem seriamenre na possibilidade de mandar um madrich de maapilim, que

5640 navas de acompanhar esta kavutzá até sua formacao de ogjutaJl
exiuto osca possibilidade mandem resposta urgente,|qu
rinco chaverim, para um garin nao 01088 008 88 408070686, 681468

maverim. podem passar .com a maior facilidade a formar parte-dos garinim
cha ileirog,e mandem com a maior urgencia possivel uma resposta detalhada

ל1ססמתסתפ . Por ousro ladu, meswo que tenha que tardar um 1
frincipa | mandem dêzer se há possibilidade que elea+ rich
pouco à ו 8gaber se dispachamos 0 71201, סוג

PR gus +er que correro rigco de perde-l0,6 também a essa kvut2á,
ge ense nao vem ninguén do Brasil ele vai tomar BÑxx a sua kvutZí, eu
por qu ששכ

e
,

     



tomo a -kvut2á mais velha, que provavelnénte densrods qu ano av”existirá mais. » que p elmén+e dentro % um ano o

Gepoceuroroceeck
Estou certo que vores conprengerao asbtuação e nao negarao יח $

ra

fogo.
PO Ec ' » Tchau, saudades dO fo.”
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6 Egorevam com urgencia o que pensam fazer comigo no proxima áno, e. se
1a “alguma possibilidade de que eu nao rassa alié em maio.
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