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Chaver Idel
Sheliach em Porto Alegre

Prezado chaver

Motivos tecnicos impediram-nos de lhe escrever há mais tem-

po. Esperamos que você não se tenha ressentido desta falta. Recebemos

"seus últimos relatórios, que apreciamos bastante. Deles, abordaremos a
penas alguns pequenos pontos, quer paza esclarecer-lhe, quer para que

voce nos esclareça.

1- Machanot: se bem que ainda não se tenha aprovado um pla

no geral de machanot e conjuntamente as shlichuiot para as mesmas, alguns

pontos já foram estabelecidos como certos. a) a machané para as shicha-
vot de ovdim e maghshimim será central e será no Beit Hamddrich em Petró
polis. Esta machané é de fundamental importáncia, devendo ser trazida a
ela a totalidade das shchavot, se possivel.

b) as machanot de tzofim, soz
lelim e bonim seráo regionais, devendo Porto Alegre fazê-las em conjunto

com Curitiba. Maiores informes seguirão mais tardes.

2) Erechim - Icat as informações que tivemos dos chaverim

do 4º garin de Porto egre que aqui estiveram foi de que ouviram você

falar em 8 chaverim para o 4% garin. Em seu relatóriojltimo, você fa-
la-nos em 2 apenas. Gostaríamos de saber o porque desta queda no número
se ela realmente existe.

3) Chaver Jolson: extra-oficialmente o chaver em questão se

tem dirigido a chaver da Hanhagá e anunciando a necessidade de sua es-

tadia aí em Porto Alegre, pela segunda quinzena de Novembro, por obriga-

ções familiares. Não há nada de movimento dentro de tudo isto, pelo me-
nos por enquantos Sobre suas ideias, seu ceticismo, etCe, não deixa de
ser verdadeiro, uma vez que o chaver esperava desempenhar no snif um pa-
pel bastante diferente que o dee desempenha, isto é, de um chaver normal
madrich, Etc»

H) Piltcher: segue juntamente com esta, uma carta ao snif

relatando o casos, mais que podíamos contar a você, cremos que você
conhece. São os antecedentes dadecisga do chaver e que nos tornam, um
pouco descrentes de suas 8112080068. Queremos que você tome informações
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com o chaver Piltcher, sua família, conhecidos, etc., saber o que háde
verdadeiro nas suas "aspitações cine-fotográficas" e até onde elas são
as determinantes desta decisão. Queremos tomar uma decisao no casos, ba

seados em informagóes certas.

5) Desa Maltzs pedimos tanbém informes sobre a chaverá Do-

ra Maltz e mais algumas outras chaverot cujo nome nao nos ocorre no mo-

mento, mas acerta das quais a chaverá Fany Glusmam, disse-nos haver al-

gumas dificuldades.

, 6( 1861: Discutiu-se a tua volta na última reunião da Hanhã
ga e resolveu-se deixar a fixação da data a teu critério. Deixamos-lhe

porém ciente de que, antes de princípios de Dezembro, não seguirá outro
sheliach,

Sem mais por ora, e aguardando pronta resposta, quetra acei-

tar nossochalutziano

Alei V'aghshem

 

P/ Hanhagá Artzit

 


