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São Paulo, 7 de agosto de 1951.

. .
A Maskirut do

Snif Porto Alegre

Prezados chaverim:

Tem esta por fim tratar dos seguintes assuntos:

Shlichut: vem a este snif, em shlichut, permanente, o chaver Idel
Zitman, cuja tarefa basica seraa de auziliar os chaverim em todos os tra-
balhos, fundamentalmente o chinuchico e o de reoganizagao das machlakot; e

um chaver ja conhecido pelos chaverim, em shlichut anterior efetuada, para

as diversas cidades, onde foram fundados garinim, e de perfeita capacidade
para desempenhar as tarefas. A duração da sua shlichut depende do desen-
volvimento futuro da atividade, estando fixada, em princípio, ato p fim de
setembro. ו

Jolson: o chaver Jolson foi convidado pela Lishká Merkasit pas-
sada e atual Hanhagah reitera o convite, para se fixar em São Paulo, em cu
jo snif devera militar por um tempo relativamente longo, com a seguinte fi
nalidade: o chaver Jolson, como chaver de disponibilidade integral e pelas
suas qualidades evidenciadas no trabalho, devera se preparar para algumas
tarefas de maior amplitude (shlichut, 8%0..( 68 preparação cremos ser
muito mais facil em São Paulo, em contacto organico com o snif central do
movimento, onde se acha sediada a Hanhagah, de onde vem a orientação geral,
etc.. Assim, devera a chaver Jolson ficar em Porto Alegre o tempo necessãe
rio para ultimar a transferencia dos trabalhos e atividades que tinha em
mão, e em seguida vir aSao Paulo._

Garinim: estaoem formação garinim hasnif nas cidades de Pelotas,
Erechim e Quatro Irmãos, que estão, segundo os estatutos, sobre a respon-
sabilidade do snif mais proximo, nh caso, Porto Alegre. Deverá o snif, eo
sheliach Idel, tomar contacto com estes lugares e cuidar para que se pro-
cesse positivamente o desenvolv ento de nosso movimento ali,

Finanças: esta o snif devendo 8 200828,0% 1.000,00 (mil cru-
zeiros) de mass chaver 84% 15.283,00 (quinze mil duzentos e oitenta e
tres cruzeiros) da campanha de hachshará e shlichut (bonus); como já está em
vigor a taxa de mass chaver e campanha de hachshara e shlichut do corrente
ano, cumpre que os chaverim saldem imediatamente estas dividas do ano que a
Veida encerrou, para que nao haja acumulo prejudicial tanto ao snif como a
Hanhaga.

Sem mais, enviamo-lhes nosso
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