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Chaverim, Shalom.

- Encontra-se no Brasil, ja há algum tempo, o chaver Eliahu, de
0 Chail. Era costume , até pouco tempo atraz, os chaverim cumunicarem as

saidas de chaverim do meshek, sejam abandonos, ou licenças. Sobre este
chaver, e tambem sobre alguns anteriores, aqui chegados, nao recebemeoe ne-
nhuma cumunicagao» Nem mesmo os shlichim de Bror Chail, podem explicar to
o assunto, afim de podermos justifica-lo a Inua. E os chaverim sabem bem, 3
das dificuldades que aparecem, quando nao estamos ao par do assunto.

Rumores tambem, sobre abandonos regentes, tem chegado ao ishuv
0 8 Tnuá, samx por fontes indiretas, sem podermos confirma-los ou não.

Pedimos, pois, normalizar este contato, escrevendo e esclarecendo E
diretamente a Hanhaga, quando for necessario faze-lo,

- Recebemos as copias dos pedidos de Klita do Jaime, Tuba, Ana e

Rankevith. A hna, provavelmente irá pelo Vaad Leman Hgchshara.,Não comprean-

demos porque nao veio junto o pedido do Sr. Wainer, ja que estã tudo em or-

dem com ele, conferme cartas anteriores.
À Data marcada para alia, e dia 31 de Dezembro pelo Bretagne, com

continuação pelo Jerusalem, dia 26 de Jgneiro. Por enquanto náo ha novidades

sobre asta aliá. A Sra. Kilisnsky devera acompanhar o grupo.

- Recebemos tambem a carta aceitando a familia Kupershmit no meshek

Sem duvida, teremos ainda que estabelecer alguns criterios para estes casos,
no futuro, No Takanon enviado, nao se faz mençao a estes casos

De qualquer forma, porem, foi muito bem recebida a notas "e,

cipalmente pelos chaverim da Chativa do 8º garin
Voltaremos mais tarde, sobre este8

. ,

- Soubemos pelo "DAVAR" do noYo feito da chavera Romano. Parabems

ao Meshek !
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