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Pór to Alegre, 27 de devembro de 1%b56

Gara sazan,

Escrevo-lhe esta para tratar de alguns assuntos máás
urgentes

1)átividades Centmais .

Ja iniciamos mais concretamente o trabalho para a mar
chané de bonim, poderá haver uma pequena variação, mas levaremos
entre 20 e 25.Alem das naturais dificihdades com pais »+exames,
2 evocas, doenças etc. , quero prevenir=te sobre a parte finan|
ceira, Estamos dssde o inicio tentando ser ao maximo possivel
rigidos, uvesar disto estão havendo inumeros problemas aonde «a
rigidez somente não resolve,. Acho perfeitamente correta a quoia
qu e voces estabeleceram para as machanot centrais e estabelece
mos aqui pedindo 2.500,00, ou maf para quem puder.Mesmo insigtin
do e persistindo tenho certeza de אמאמ4מ antemão que poucos po- :
derão pagar à quota total,

Alem disto existem cerca de três bonim que precisam «
estar em Pórto dlegre no máximo em 2 de fevereiro para exames 9
admissão no cientifico e normal. Estes caverim somsnts irão com
esta condição satisfeita, Peco-te que desde já tomes as devidas
providencias em S.Paulo ou no Rio no sentido de tentar ec nseguir
alg mãs passagens de avião com grande desconto. Paréce-me que
no 316 6 possivel pois a shlichut chalutzâna do Bashomer conse-
guiu 50 por cento. E necessárà não descuidar disto, visto que é
uma tremenda responsabilidade por nós assumida cm chaverim e a
pais, 4168 41850, 60068 vejas ao mssmo tempo as possibilidad e
de Artana mais algumas passagens para maapilim spois também
haverá problemas dásto tipo.dproveita ainda para pedir que envies
máis וגמפ 70 sheilocnim para machanot, pois os nossos estão no fim

2) Finanças

Enviamos com o Zicio 5,* 000,00(2.500,00 de passagem
mais 2.500,00 em dinheiro)

Além disto teremos que dar dinheiro vara a Passagem do Bernardo,-
416מ 888068 dinhe ros será dificil 8498 0 Kinus enviar: mais
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toda uma situação que existe com 0 Vaçd Hanoar além de termos

de nos prevenir, pois teremos grandes problemas financeiros com
as machanot eebeats contrais, Esto problema todo 0 71051046

explicar-te com maiores detalhes,

Despeço-ne com um forte abraço, lembranças à toda turma,
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