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SP. - 10 de julho de 1953,

Chaim Iaski

Baíaיי E

Presado chaver,

ecebemos sua carta de 4 do corrente e aqui estamos para respon
86-18. 18 ontem você deve ter recebido o telegrama que enviamos via Vestem,

nos sesuintos termost

" Shlichut latzafon rak acharei hakinus pt achrei minar baía

tachzor teikef rocife ve'ifol vichdci lehavi maksimum chaverim

morecife vebaia lakinus pt imiie tzorech taavir mifal1

lehavi ethachaverim pt talgref .eixef al hanidon - Henagá "

bastante incompreensivel o trabalho que focê aí fez, Si dum la-

lo apre-enta quantidade, do outro, você se dedicou mais ao trabalho geral

querendo preparar uñ terreno para um sheligch do movimento, quando êste tra-

balho deveria ser o sou, Você foi pera o norte em caráter de .heliach do mo=

vimonto para organisar jóvens para nós e trasó=loy (circunstancialmente) pa=

ra as atividades de julho c kizus, para fixá-los mais. Sónente assim, depois

teríamos baso para o envio de una shlichut continuadora,

O mesmo se refere quento a este grupo apartidério sionista que vo-

cê formou com jóvens do Hashomer Hatzeir (1?). Para nós você cometeu um erro

politico com sua admissão, pois esté grupo pode também transfifrmar-se numa

base de atividades para 8les (avesar da sabermos da alergia que láexigte

em relação ao HH).

Também com relação á continuação da shlichute Focê cabe quais us
dificuldades que enfrentamos para cobrir todas as necessidades do movimento

no prosenie momento e estava claro paro você, que à shlichut para o norte

¡ómente viria depois do kinus artzi e das atividades de julho, De maneira,

ve seu trabalho deveria ser no sentido de iraser o máximo de jóvens dostas

duas cidades para as realisações do movimento nacional. assim os fixaríamos

teriamos base mais segura para o futuro trabalhos,

Nosso telegrama de ontem, é portanto» muito claro, você deve voltar

da Baia para Recife imediatamente após o seminário e organisar um grupo de

jóven» das duas cidades para participar om nossas atividades.

No caso em que não hajmmpossibilidades financeiras, deve vcoê rede

lisar uma campanha para poder traser os futuros "megshimimi" do movimentos

Telegrafo donfirmando.
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São Paulo, 8 de julho de 1953.

Ao
Chaver CHAIM IASKI

Baía ou Recife

Chaver laski,

, +

Estranhou-nos profundamente os dizeres de sua carta que somente hoje

recebemos, após tanto tempo. Foi grande nossa preomugaçao por nao sa-

bermos onde você se encontrava e mem o que estava fazendo. O importante

, -
no entanto, e o que você escreveu,

Temos impressão que você incorreu novamente no erro da shlichut anterior

que foi inspecionar e aquilatar das possibilidades de desenvolvimento

naqueles lugares. Tinhamnos impressão e assim o orientamos, de que voces

deveria fortalecer os núuleos existentes, dar-lhes um seminário e espe-

cislmente traser chaverim daqueles centros para as atividades de julho.

Parece-nos que não é tarde ainda para se o fazer. Na carta última você

deve ter recebido um plano das atividades e portante, ém consequência do

estabelecido, fazer o maximo esforço para concentrar chaverim do norte

em julho, e especiââmente no xamix kinus do dia 12,

Esperamos pronta resposta

p/ Hanagá
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  (tem 46 A - 1952)

  CABO SUBMARINO
The Western Telegraph Company, Limited

FILIADA A |

Cable and Wireless Limited,

PA 4 |
CIRCUITO: ומ HORA DO
E 2 RECBBIMENTO:

HOri fdE
N.B.— As emprezas.jelemgráficas não” aceitam responsabilidade alguma por motivo do serviço da telegrafia (Convenção lelegrática Internacional)

primeira linha deste
egrama contém as

seguintes informações.
na ordem indicada:

SALVADOR 24/23 22 08356 תחש₪לשבע086%
cia.
Número de palavras. [
Data original,
Hora da apresenta
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FASSA IDEL BANDERANTES 380 SPLO  
| MANDA  TELEGRAFICAMENTE ENDERECOES CHAVERIMI

DO RECIFE PT CONFIRMA DIA HAALIA PT MEU

9 ENDERECO HOTEL NOVA CINTRA SALVADOR =

| YASKI 5

%
SÉDE DA COMPANHIA: “ELECTRA HOUSE", À 980 ca

 

  
 

  



 

היקעהשדוחיצולחהרעונהדוחיא
Mês da Aliá תייציראהגהנח

Caixa Postal, 1601

SÃO PAULO - BRASIL

São Paulo, 3 de Julho de 1953.

do

Yaski

2:

Ainda continuamos sem notícias de vocênº sem resposta às nossas cartas.

Estamos fazendo uma planificação das atividades do mes de julho, que segue junto 4 es
a e,na gual poderá perceber algumas coisas. Queremos: saber quais são as possibili-
dades de vinha de sente do Norté, para participar das machanot, eventualmente do semi

O... e em particular do. Kinus; 8 dida o. borrse pudéssem vir chaverim para as ma
/ É

   
chanot, especialmento a das shipas kibutz. Para o Kinus também” é bom.
que los venham, para conheceem: gor PASS terem uma visao dele.

  

  
   

 

  

Você devera voltar 6
chanot e seminario, por volta 2
mais tempo em gulighuy) is Ea

para um periodo de 15 a 30 pas 6

com certeza mão antes de'meados₪ a
escreva e lhe enviaremos. —

 

2s ma
ו em de seminario do mão,eassimE 

Você precisa de ma eds das Dror (as'antigas)? E do Lekét ?E de mais alguma outra coisa? 2 69 6 6868 

Se ch A vo-+

 

A dleHanhagá Artzit

Ichud 7200007 +tachalutzi

 



 

היקעהשדוחיצולחהרעונהדוחיא
Mêsחינה da Aliá AMAS

Caixa Postal, 1601

SÃO PAULO - BRASIL

São Paulo, 29 de Junho de 1953.
Shi

Ao

Yaski

Caro chaver:

Tendo ja decorrido algum tempo desde que, você partiu, extranhamos

bastente o não termos recebido adáda nenhuma קב RR sua. Estamos ו não

somente "עו de seu trabalh

tratando das atividades do mes deו

até meados do mês de julho, e7

Nelta. Para isto, porem, precisa-

y MSfundo do que aí se passa. Gostaría-

mos de saber das possibilidade s<G 85de chaverim do norte para assis-
tir o seminario ou as machanot, do Rio ou “sas Paulo. Escreva-nos urgente tratan
do destas questoes. :

Despathamoglhe pola Panair um pacote de jornais. Esperamos que
o receba breve.

Sem mais por ora, nosso chalutziano

Alei vAghshem

y

 

p/ Hanhagá Artzit

Jchud Htancar Hachalutei
4 


