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Prezades chaverim,

2 Na realiadade esta nae "6 uma carta relatório,mas uma

cênstatação a qual chegaram eu e e Chice de trabalhe em Porte Alegre,qu e
recemesta se iniciande,cem uma ventade grande de gruposfaltande lhe dis
pesicao ainda, que semente e trabalhe transfermara. Esta-se em diS5cussao

sebre fermação de shituf e enquante iste eu e e Chice estames trabalhende

para pedermes ter e minime necessarie.Creie que ate dia 25 tude estara

reselvide.Ne entante e que me fez escrever esta carta,fei o pensamento

de que estames 088608806 o trabalhe e ja que permanecerei per mais um €

mes aqui em Perte Alegre ,nao deve participar de tal ferm, a prejudicar

o trabalhe fubybe,e que impessivel,A quantidade de trabalhe cem a dirig en

cia e a shichva de maapilim aindase cencentra em minhasmaes,tende e Chioe

ha pouce se intráduzide nas coisas. Hu ache que e mais cenveniente para

o snif e para ashlichut de Shzan,seria e adiantamente de sua shlichut

o máximo pessivel,para que nae haja grandes diferenças e que e trabalhe

que eu inicie(a minha maneirajnao sefra descontinuidade cem a vinda de
Shazan, E

Iniciei e trabalhe cem e grupo mais jeven,mais ainda nao

6 06581781 dedicarme semente a 6le. Iniciei este trabalhe para que e da

dirigencia fesse cencentrado nas ms S de Chice,mas creie que pele fate

de ser sheliach e ja ter t8abalhade cem eles ser iste lente .E nessa

' opinião que o adiantamento da shlid ut de chaver Shazan, serásaudavel

e imprescindivel para se fazer um plane de trabalhe a lenge praze,cem

preselitísme que e אמו1זרוגנב0ב8868.15ואיסורדוא218דו am
kaxfermxdex Toda a shichva 66 550118 esta em trabalhe dirigente,e preci

0 :* reneva-la,amplia-la para que nae se necessite depeis fazer de pre-

selitismeo uma torefa especial de um pcriede,

. SHARES a Judith nôa ficeu muite satisfeita cem a sua
ida para e Rie de “aneiro,ja que estava acostumada a jideia de ir a Recife

Com a carta de Etreg que devera vir imediatamente, sera envisde um tele=

grama a Hanaga,cemunicande a sua partidaçÃ sua viagem e problematica

pela mº situação financeira de snif que esta agera iniciande sua nerma-
lização financeiraInicisu so umacampanha de amigos de Ichud, (Vaad Haney
que ja conseguiu cerca de 1.000,00 em total pretende-se continuar,

Se possivel fesse enyiar-se o dinheire paraPerte Alegre,seria acense-lhh
vel perqye slem de nãe ter dinheire,els nae pedem cendegui -le e nãe cen
vem tambemsSe o dinheire fer enviade pederei a base da netificeçãe

pedir dinheiro ae Midman.

Nevamente surge e problema da shliçha para Porte Aleg re

a orientação que se deve dar as maapil et de snif e as benet,s um prehl e

ma serio. Esta se tornando critica a falt a de erientação quante ae

preblsma sexusl,e em geral para bachuret,pela falta de um a bachura mais
velha que a Juca tam não satisfaz ande estudar-se e preblema 6 b

A Jeha Hanoar tHachalutzi sx
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 Caso nesessário 2% maioreg esclarecimentos ao Sazam abre OM

préstimo a Ble 881506 = 2-2. לק ds AO LADA

Os Cr $ 1 000,00 de alimentação e manubenção dos, delegados é some
m-nte parcial, pois as Pioneiras pagaram o restos

Sem mais de momento, despidimo-nos com o chalutziano

Alei Voagshem

tas, HAE
p/ Maskirut foche Rapaport
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